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testy tOxiCity na RybáCh – 
pOROVnání JeJiCh CitliVOsti na příKladu 
hOdnOCení ÚČinKu dusitanu sOdnéhO

ToxiciTy TesTs on fish – a comparison of Their sensiTiviTy 
using assessmenT of sodium niTriTe effecTs as an example 

J. MáchOvá1, h. KROuPOvá1, M. PROKeš2, J. velíšeK1, O. valentOvá1, a. StaRá1, 
Z. SvObOdOvá1,3

1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a bio-

diverzity hydrocenóz, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, e-mail: machova@frov.jcu.cz; kroupova@frov.jcu.cz; velisek@frov.jcu.cz; valen-

tova@frov.jcu.cz; staraa01@frov.jcu.cz; zsvobod@frov.jcu.cz
2Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Brno, Květná 8, 603 65 Brno, e-mail: prokes@brno.cas.cz
3Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1–3, 612 42 Brno, e-mail: zsvobod@frov.jcu.cz

AbstrAct
The present work documents results of the assessment of nitrite effects on fish which were 

obtained on the basis of different toxicity tests (acute toxicity test, long-term toxicity test and tests 
on early life stages of fish). If we evaluate toxicity of nitrite according to the mortality of fish, the test 
of subchronic toxicity appeared to be the most sensitive (29dLC50 for rainbow trout is 1–3 mg.l-1 
NO2), the acute toxicity test was less-sensitive (96hLC50 for rainbow trout and Poecilia reticulata 
was 11 and 39 mg.l-1, respectively) and the toxicity test on early live stages of carp was the least 
sensitive (9dLC50 = 67–330 mg.l-1 and 29dLC50 88 mg.l-1). The sensitivity of the embryo-larval test 
and subchronic toxicity test was enhanced markedly when other examinations of experimental or-
ganisms were made. Thanks to the performed examinations the effect of tested substances was 
demonstrated already at low concentrations (0.1 and 0.7 mg.l-1).

Klíčová slova: kapr obecný, pstruh duhový, toxicita, dusitany, chloridy 
Key words: common carp, rainbow trout, toxicity, nitrite, chloride

ÚVOd

Zachování dobré kvality vody je prioritním a současně limitujícím prvkem pro udržení živo-
ta na Zemi. K tomu, aby voda mohla plnit svou funkci jako součást životního prostředí, musí 
být trvale chráněna před kontaminací toxickými či jinak nebezpečnými látkami. Ať již si to při-
pouštíme, či nikoliv, vodní prostředí se stává konečnou deponií látek a přípravků, které člověk 
ve svém životě užívá, nebo které vznikají jako meziprodukty či odpad při jejich výrobě. Proto 
je nutné znát míru rizik, která jednotlivé komponenty (ať již konečné výrobky či meziprodukty 
a odpady) pro vodní prostředí představují. Odhad rizika konkrétní látky či přípravku pro vodní 
prostředí není možné provádět jen na základě znalostí chemických a fyzikálních vlastností, ale 
především na základě výsledků biologických zkoušek na vodních organismech.
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Z vodních organismů se k testům toxicity používají nejčastěji ryby, které představují ve vod-
ním prostředí nejvýše postavené organismy a současně jsou zde posledním článkem potrav-
ního řetězce. Toxikologie ryb má svá specifika, kterými se odlišuje od toxikologie savců. Ryby 
jsou velmi úzce spojeny s prostředím, ve kterém žijí, a většina toxických látek je postupně vstře-
bávána do organismu z vodního prostředí přes kůži a žábry. Pouze jejich menší část přechází 
přes trávicí trakt. 

Velmi významný rozdíl v toxikologii ryb a savců je dán jejich rozdílným vztahem k teplotě 
prostředí. Intenzita metabolismu u ryb jako poikilotermních organismů je závislá na teplotě 
vody, na délce a intenzitě slunečního svitu a také na nasycení vody kyslíkem. Tyto faktory tudíž 
současně ovlivňují intenzitu detoxikačních mechanismů (biotransformaci a exkreci jedů nebo 
jejich metabolitů z organismu; Bresch, 1991). Z uvedeného je zřejmé, že ryby jsou velmi cen-
ným a nezastupitelným testovacím materiálem, který dokáže citlivě a velmi reálně reagovat 
na testovanou látku a pomáhat tak podchytit rizika, která z její přítomnosti ve vodním prostředí 
vyplývají.

Základní metodou pro posouzení účinku hodnocených látek na ryby jsou testy toxicity. Testy 
toxicity na rybách jsou využívány zejména při:

•	 hodnocení	ekotoxicity	látek	a přípravků,
•	 stanovení	ekotoxicity	odpadů,
•	 hodnocení	léčiv	určených	pro	ryby	za účelem	jejich	registrace,
•	 posuzování	snášenlivosti	léčiv	před	jejich	použitím,
•	 posuzování	toxicity	vody	při	vyšetřování	havarijních	úhynů	ryb,
•	 studiu	účinků	testovaných	látek	na vodní	prostředí	(experimentální	účely).

K  výše uvedeným účelům se využívají zejména testy toxicity, které byly standardizovány 
na mezinárodní úrovni (normované postupy řady OECD a ISO): 

TesTy akuTní TOxIcITy na ryBách

ČSN EN ISO 7346-1 Jakost vod. Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby  
/Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/. Část 1: Statická metoda. 
ČNI Praha, 1999, 16 s.

ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod. Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby  
/Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/. Část 2: Obnovovací 
metoda. ČNI Praha, 1999, 16 s.

ČSN EN ISO 7346-3 Jakost vod. Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby  
/Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/. Část 3: Průtočná metoda. 
ČNI Praha, 1999, 16 s.

OECD Guideline for Testing of Chemicals 203 Fish, Acute Toxicity Test, 1992, 9 pp.
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TesTy suBchrOnIcké TOxIcITy na ryBách

ČSN EN ISO 10229 Jakost vod. Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby – 
Metoda vyhodnocení účinků látek na  růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhyn-
chus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/. ČNI Praha, 1996, 20 s.

OECD Guideline for Testing of Chemicals 204 Fish, Prolonged Toxicity Test, 14-day Study, 1984, 
9 pp.

OECD Guideline for Testing of Chemicals 215 Fish, Juvenile Growth Test, 2000.

TesTy TOxIcITy na raných VýVOjOVých sTadIích ryB 

OECD Guideline for Testing of Chemicals 212 Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-
fry Stages. 1998, 12 s.

OECD Guideline for Testing of Chemicals 210 Fish, Early-life Stage Toxicity Test. 1992, 18 pp.

Jednotlivé testy toxicity se liší svou citlivostí, ale také finanční i časovou náročností a samo-
zřejmě i svými nároky na vybavení laboratoře a erudici personálu. Po expozici testovacího or-
ganismu testované látce lze provést řadu biochemických, hematologických, histopatologic-
kých a dalších vyšetření, kterými se zvyšuje citlivost provedeného testu. Volba vhodného testu 
toxicity a  následných vyšetření je obvykle určitým kompromisem mezi požadovanou vypo-
vídací schopností testu a možnostmi laboratoře. Samozřejmě velmi důležitá je také správná 
interpretace výsledků. 

V předložené práci jsou na příkladu hodnocení účinků dusitanů porovnány výsledky testů 
akutní toxicity, subchronické toxicity a testů toxicity na raných vývojových stadiích ryb. Jako 
zdroj dusitanů byl použit dusitan sodný NaNO2 p.a. Výběr testované látky byl vyvolán určitými 
rozpory mezi našimi současnými platnými imisními standardy pro dusitany v povrchových vo-
dách (Nařízení vlády č. 229/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů) a požadavky směrnice Rady 
Evropských společenství 78/659/EHS („o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo 
zlepšení za účelem podpory života ryb“). Evropská směrnice doporučuje jako limitní koncen-
traci dusitanů pro rybí populaci 0,01 mg.l-1 NO2

- pro vody lososové a 0,03 mg.l-1 pro vody kap-
rové. To je tak nízká koncentrace, že v naší republice není splněna v prakticky žádném monito-
rovacím uzávěrovém profilu rybných vod (Simon, 2001). Přísné limity svědčí o předpokládané 
vysoké toxicitě dusitanů pro ryby, což je potvrzeno řadou prací našich i zahraničních autorů. 
Rozsáhlá a podrobná rešerše o vlivu dusitanů na organismy vodního prostředí byla zpracována 
Kroupovou a kol. (2005). Účinkům dusitanů na organismy vodního prostředí je na pracoviš-
ti Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologického (FROV JU, VÚRH) ve Vodňanech věnována značná po-
zornost. Byla zde uskutečněna řada testů, jejichž výsledky byly publikovány (např. Kroupová 
a kol., 2004; Kozák a kol., 2005; Kroupová a kol., 2008; Kroupová a kol., 2010) a některé z nich 
jsou v předložené práci využity k porovnání citlivosti jednotlivých testů.
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MetOdiKa

K hodnocení toxicity dusitanů pro ryby byly použity následující testy toxicity a druhy ryb:

testy akutní toxicity – pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) a dále živorodka duhová (Po-
ecilia reticulata) – v tomto případě byly testy provedeny při rozdílných koncentracích chloridů 
v ředicí vodě)

test subchronické toxicity – pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
embryonální test a embryo-larvální test – kapr obecný (Cyprinus carpio)

Jako zdroj dusitanů byl použit dusitan sodný (NaNO2 p.a.). Jako zřeďovací voda byla ve všech 
testech použita vodovodní voda zbavená chloru s následujícími parametry: 
pH: 8,1; KNK4,5: 1,5 mmol.l-1; CHSKMn: 1,5 mg.l-1; NH4

+: 0,04 mg.l-1; ∑Ca+Mg: 14 mmol.l-1; Cl-: 10 mg.l-1.

TesTy akuTní TOxIcITy

Test akutní toxicity byl proveden na plůdku pstruha duhového podle ČSN EN ISO 7346-2. 
Na základě mortality ryb zjištěné v jednotlivých koncentracích byly vypočteny střední letální 
koncentrace při expozici 96 hodin (96hLC50). K výpočtu byl použit softwarový program EKO-
TOX 5.1 dodaný firmou INGEO Liberec. Stejným způsobem byly provedeny testy akutní toxicity 
na  akvarijní rybě Poecilia reticulata, kde byly v  ředicí vodě zvyšovány koncentrace chloridů 
přídavkem chloridu sodného (NaCl p.a.). Podmínky testů jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Podmínky testů akutní toxicity.

Tab. 1. Conditions in the acute toxicity tests.

Testovací organismus Živorodka duhová 
(Poecilia reticulata)

Pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss)

Objem lázně 2 litry 20 litrů

Výměna lázně po 48 hodinách po 48 hodinách

Počet testovacích organismů ve skupině 7 7

Teplota vody 18,7–22,4 °C 11,8–15,8 °C

Aerace ne mírná aerace vzduchem

Koncentrace NaNO2 (mg.l-1) 10, 20, 30, 50, 75, 100 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200

Koncentrace chloridů v ředicí vodě Cl- (mg.l-1) 11 11, 45, 135

Ostatní podmínky bez krmení bez krmení

emBryO-larVální TesT na kaPru OBecném (Cyprinus Carpio)

Test byl proveden na  embryích kapra obecného získaného z  chovu Oddělení genetiky 
a šlechtění ryb VÚRH JU Vodňany. Metodicky bylo postupováno dle normy OECD Guideline for 
Testing of Chemicals 210 s tím rozdílem, že jikry byly do testu nasazeny 24 hodin po oplození. 
Důvodem byla snaha eliminovat jikry, které nebyly životaschopné v důsledku špatné oploze-
nosti. Jikry byly nasazeny ve  třech opakováních do  krystalizačních misek s  připravenou láz-
ní. Výměna lázně byla prováděna dvakrát denně a přitom byli odlovováni a zaznamenáváni 
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uhynulí jedinci. Rozplavané larvy byly krmeny třikrát denně čerstvě vylíhnutými artemiemi. 
V průběhu testu byly odebírány vzorky embryí a larev a fixovány dvouprocentním formalínem. 
Fixovaný materiál byl použit k  následnému vyhodnocení délkového a  hmotnostního růstu 
a posouzení ontogenetického vývoje a výskytu deformací. 

POdmínky TesTu 

Teplota vody: 20,0–22,5 °C

Objem lázně: 700 ml

Počet nasazených jedinců v jedné koncentraci: 100 ks ve třech opakováních (300 ks v jedné sku-
pině)

Délka expozice: 29 dní

Koncentrace NaNO2 (mg.l-1): 1; 10; 50; 100; 500; tj. v-přepočtu na NO2
-: 0,7; 7,0; 33; 67; 330 mg.l-1

Kontrola: vodovodní voda bez přídavku dusitanu sodného

Odběry embryí a larev v průběhu testu: 5., 8., 12., 16., 23. a 29. den pokusu

Embryonální test byl vyhodnocen na  základě mortality organismů vystavených výše uve-
deným koncentracím dusitanů v  období jejich embryonálního vývoje (tj. do  spotřebování 
žloutkového váčku). Uvedený test pokračoval dále a po 29 dnech, kdy většina kontrolních or-
ganismů dosáhla 6. larvální periody nebo 1. juvenilní periody, byl test ukončen a vyhodnocen 
jako embryo-larvální test. Na  základě zjištěné mortality organismů byly stanoveny hodnoty 
29dLC50, LOEC (nejnižší koncentrace, ve které byl pozorován efekt testované látky na testovací 
organismus – tato hodnota byla stanovena jako 29dLC10) a NOEC (nejvyšší koncentrace, kde 
nebyl zaznamenán efekt testované látky na testovací organismus – tato hodnota byla stanove-
na jako 29dLC0). Uvedené hodnoty byly vypočteny užitím programu EKOTOX 5.1 firmy INGEO 
Liberec. Dále byly vyhodnoceny růstové parametry embryí a larev a vypočtena průměrná inhi-
bice délkového i hmotnostního růstu ve srovnání s kontrolou. Rovněž byl vyhodnocen ontoge-
netický vývoj a výskyt abnormálních jedinců. Hodnocení ontogenetického vývoje bylo prove-
deno podle práce Penaz a kol. (1983), která v období embryolarválního vývoje kapra obecného 
rozlišuje 9 embryonálních a 6 larválních etap.

suBchrOnIcký TesT 

Test byl proveden na  juvenilních rybách pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss), o prů-
měrné hmotnosti 16,3 + 1,7 g získaných na pstruhařství Žichovice. Ryby byly před zahájením 
pokusu po dobu 14 dnů adaptovány na podmínky pokusu a poté byly vystaveny koncentrační 
řadě dusitanu sodného po dobu 28 dnů. 

POdmínky TesTu

Objem lázně: 200 litrů

Počet ryb v jedné nádrži: 20 ks
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Teplota vody: 16,0–19,0 °C 

Výměna lázně: jedenkrát denně

Koncentrace dusitanů (mg.l-1 NO2
-): 0,01; 0,1; 0,6; 1,0; 3,0

Ostatní podmínky: mírná aerace vzduchem, krmení ryb jedenkrát denně granulemi

Během testu bylo sledováno chování ryb, příjem krmiva a mortalita ryb a kontrolovány zá-
kladní parametry kvality vody (tj. koncentrace rozpuštěného kyslíku a pH vody). Po 14 dnech 
a v závěru testu byly ryby individuálně váženy pro vyhodnocení růstové rychlosti. V závěru tes-
tu byla 6 rybám z každé skupiny odebrána krev na stanovení hematologického profilu (počet 
erytrocytů (RCB), hematokrit (PCV), hemoglobin (Hb), methemoglobin (MeHb), střední objem 
erytrocytů (MCV), hemoglobin erytrocytu (MCH), střední barevná koncentrace (MCHC)). He-
matologická vyšetření byla prováděna podle metodiky Svobodové a kol. (1986). Část odebrané 
krve byla odstředěna a v plazmě stanovena koncentrace dusitanů. Z  ryb byly rovněž odebrány 
vzorky svaloviny na stanovení koncentrace dusitanů (stanovení dusitanů v krvi a ve svalovině 
ryb bylo provedeno spektrofotometricky podle Shechtera a kol., 1972). Dále byly z ryb odebrá-
ny vzorky žaber, které byly fixovány 10% formaldehydem a poté předány na histologické vy-
šetření. Od dalších 6 ryb z každé skupiny byly odebrány vzorky krve, v jejíž plazmě byly stano-
veny koncentrace Na+, K+ a Cl-. Tyto parametry byly stanoveny pomocí analyzeru Konelab (DPC, 
California). Pomocí biochemického analyzéru COBAS EMIRA (HOFFMAN, La Roche; Švýcarsko) 
byly za použití komerčních testovacích kitů (Biovendor) stanoveny další biochemické ukazate-
le, jako: aktivita alanin aminotransferázy (ALT), asparát aminotransferázy (AST), alkalické fos-
fatázy (ALP), laktát dehydrogenázy (LDH), cholinesterázy (CHOL), kreatinkinázy (CK); dále pak 
koncentrace celkové bílkoviny (TP), glukózy (GLU), laktátu (LACT), amoniaku (NH3), močoviny 
(UREA) a kyseliny močové (URIC). Krevní plazma byla získána centrifugací vzorků krve po dobu 
10 min při 12 000 x g a uchovávána v hlubokomrazicím boxu při -80 °C. Tato stanovení nebyla 
provedena ve skupině s nejvyšší testovanou koncentrací dusitanů, neboť v této skupině došlo 
během testu k úhynu ryb, a tudíž nebyl dostatek vzorků na provedení analýz.

sTaTIsTIcké hOdnOcení Výsledků

Rozdíly parametrů získaných v jednotlivých skupinách byly porovnány užitím statistického 
programu STATISTICA (verze 6.1, StatSoft ČR). Hodnocení rozdílů předcházelo testování norma-
lity rozdělení (Kolmogorov-Smirnov test) a homoskedasticity variance (Barlettův test). Pokud 
výsledky vyhověly daným podmínkám, byla k určení významnosti rozdílů hodnot mezi   jed-
notlivými skupinami použita dvoucestná ANOVA. Jestliže byl zjištěn rozdíl na hladině význam-
nosti p < 0,05, byl použit Dunnettův test vícenásobného porovnávání. Jestliže nebyly splněny 
podmínky pro použití ANOVy, byl použit neparametrický test (Kruskal-Wallis). Vliv individuální 
hmotnosti ryb na studované parametry byl hodnocen užitím analýzy kovariance (ANOVA; Zar, 
1996). Na základě zjištěných individuálních hmotností ryb na počátku, po 14 dnech a na konci 
testu byly zjištěny specifické růstové rychlosti ryb (r) v jednotlivých koncentracích užitím násle-
dujícího vztahu (ČSN ISO 10229):
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        logemt2 - logemt1
r = -------------------------- . 100
                 t2 - t1

kde  r je specifická růstová rychlost

 mt1 je průměrná hmotnost ryb v čase t1

 mt2 je průměrná hmotnost ryb v čase t2

 t1  je čas (den) počátku intervalu měření 

 t2 je čas (den) konce intervalu měření

Výsledné růstové rychlosti zjištěné v jednotlivých koncentracích byly porovnány s kontrolou 
a vyjádřeny jako inhibice růstové rychlosti.

VýsledKy a disKuse

TesT akuTní TOxIcITy 

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
Hodnoty středních letálních koncentrací pro pstruha duhového, které byly vypočteny na zá-

kladě mortality zjištěné v průběhu testu, jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 2. Přehled výsledků (hodnoty LC50 v mg.l-1 NO2
-) získaných z testů na pstruhu duhovém (Oncorhynchus mykiss).

Tab. 2. Overview of results  (LC50 values in mg.l-1 NO2
-) obtained from toxicity tests on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

24hLC50 48hLC50 72hLC50 96hLC50

32 25 12 11

V  kontrolních nádržích nebyla v  průběhu testů zjištěna mortalita ryb ani výrazné změny 
v chování. 

Předložené výsledky z testu akutní toxicity na pstruhu duhovém dokladují, že délka expozice 
ryb dusitanům výrazně ovlivnila hodnotu LC50, která klesla při 96hodinové expozici na zhruba 
třetinovou hodnotu ve srovnání s hodnotou zjištěnou po 24hodinové expozici.

Živorodka duhová (Poecilia reticulata)
Vypočtené hodnoty 96hLC50 pro živorodku duhovou (Poecilia reticulata) v závislosti na kon-

centraci chloridů jsou uvedeny v grafu č. 1.



Máchová a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/1, 5–19

- 12 -

Graf 1. Vztah mezi koncentrací chloridů v mg.l-1 Cl- ve vodě a hodnotami  96hLC50 v mg.l-1 NO2
-.

Graph 1. Relationship between chloride concentrations in water and 96hLC50 values in mg.l-1 NO2
-.

Z grafu č. 1 vyplývá, že střední letální koncentrace dusitanů pro živorodku duhovou se pohy-
bují v závislosti na koncentraci chloridů od 39 do 260 mg.l-1 NO2

-. Statistickým vyhodnocením 
bylo prokázáno, že se jedná o lineární závislost s korelačním koeficientem r = 0,95. Závislost 
tolerance ryb na koncentraci chloridů ve vodě je všeobecně známa. Crawford a Allen (1977) 
popsali již v roce 1977 skutečnost, že v mořské vodě byla zaznamenána při stejné koncentraci 
dusitanů 50 až 100krát nižší mortalita ryb než ve sladké vodě. Vliv chloridů na toxicitu dusitanů 
je tak veliký, že pokusy, během kterých nebyla měřena koncentrace chloridů ve vodě, nemo-
hou být porovnávány s výsledky z  jiných studií, takže mají minimální vypovídací schopnost. 
Vztah mezi toxicitou dusitanů a koncentrací chloridů je lineární (Russo a Thurston, 1977), což je 
potvrzeno mnoha dalšími autory, jako např. Palachek a Tomasso (1984) a Máchová a kol. (2004).

Současně lze říci, že citlivost pstruha duhového je ve srovnání s citlivostí živorodky duhové 
výrazně vyšší (hodnota 96hLC50 pro pstruha duhového je zhruba 3krát nižší ve srovnání s hod-
notou pro živorodku duhovou při stejné koncentraci chloridů 11 mg.l-1). Tato skutečnost odpo-
vídá obecně známé vyšší citlivosti lososovitých ryb vůči působení vnějším negativním faktorů. 
V literatuře je navíc zdůrazněno, že ryby s vyšší rychlostí příjmu chloridových iontů z okolního 
prostředí, jako jsou např. pstruh duhový, štika a okoun, jsou více citlivé vůči dusitanům ve srov-
nání s rybami, u nichž je příjem chloridů pomalejší (úhoř, kapr, lín; Williams a Eddy, 1988).
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emBryOnální a emBryO-larVální TesT TOxIcITy na kaPru OBecném

Graf 2. Kumulativní mortalita (%) embryí a larev a juvenilních ryb v průběhu testu.

Graph 2. Accumulated mortality (percentage) of common carp embryos, larvae and juveniles during the test.

Z uvedeného grafu je zřejmé, že do sedmého dne trvání testu se mortalita pokusných a kon-
trolních organismů výrazně nelišila. K výraznému úhynu došlo v nejvyšší testované koncentraci 
až v průběhu osmého dne, tedy den před zahájením exogenní výživy (tj. v období přechodu 
z endogenní na exogenní výživu). To je období, které je ve vývoji ryb obecně pokládáno za vel-
mi citlivé. K úhynu všech organismů v této koncentraci došlo během následujícího dne. V  kon-
centracích 33 a 67 mg.l-1 NO2

- byl pozorován zvýšený úhyn testovacích organismů až v průběhu 
13. až 15. dne pokusu. 

Shrneme-li výsledky embryonálního testu, můžeme konstatovat, že účinky dusitanů se pro-
jevily pouze v nejvyšší testované koncentraci, a to úhynem 95 % testovacích organismů. Mor-
talita pokusných organismů vystavených nižším koncentracím se v průběhu embryonálního 
testu nelišila od mortality kontrolních organismů. 

V  následujících dnech pokusu byla pozorována zvýšená mortalita larev v  koncentracích 
33 a  67 mg.l-1. Na  základě těchto výsledků byly vypočteny hodnoty 29dLC50 = 88 mg.l-1, 
LOEC = 28 mg.l-1 a NOEC = 7 mg.l-1 NO2

-. Pokud jde o ostatní hodnocené parametry, ve všech 
testovaných koncentracích došlo ke zpomalení ontogenetického vývoje. V závěru pokusu, kdy 
většina kontrolních ryb dosáhla juvenilní periody, se u ryb vystavených dusitanům objevovalo 
ještě larvální stadium L5, přičemž podíl L5 se zvyšoval se vzrůstající koncentrací dusitanů. U po-
kusných ryb odlovených 8. den testu byl pozorován největší výskyt deformací (v koncentraci 
330 mg.l-1 u  78 % vyšetřovaných ryb, v  koncentraci 67 mg.l-1 u  17 %, v  koncentraci 33 mg.l-1 
u 30 %, v koncentraci 7 mg.l-1 u 13,3 % a v koncentraci 0,7 mg.l-1 u 6,7 % ryb). K pozorovaným de-
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formacím patřily: pokřivení páteře, edémy žloutkového váčku a srdce, deformity očí a zkrácení 
délky těla. Je zajímavé, že výskyt deformací se s prodlužující dobou pokusu zmírnil a v závěru 
pokusu již deformity nebyly pozorovány vůbec. V koncentracích 33 a 67 mg.l-1 NO2

- však došlo 
k signifikantnímu snížení růstové rychlosti larev o 30 a 61 % ve srovnání s kontrolou.

Histopatologickým vyšetřením byly u  skupiny ryb vystavených koncentraci 67 mg.l-1 pro-
kázány patologické změny (např. edém a hyperplazie žaberního respiračního epitelu, včetně 
hypertrofie a hyperplazie eozinofilních granulocytů), v menší míře byly tyto změny zazname-
návány i v nižších koncentracích a téměř žádné změny nebyly zaznamenány v kontrole a v kon-
centracích 0,7 a 7 mg.l-1 NO2

-.
Výsledky embryonálního a embryo-larválního testu velmi dobře dokumentují výrazně vyš-

ší citlivost embryo-larválního testu, a současně také výrazné zvýšení citlivosti testu následně 
provedenými vyšetřeními. Je to logické, neboť úhyn organismu prezentuje ten nejvyšší stupeň 
jeho poškození. Tomu samozřejmě obvykle předchází řada změn v organismu, které mohou 
být zachyceny právě zmíněnými vyšetřeními.

TesT suBchrOnIcké TOxIcITy

mortalita – u ryb vystavených koncentracím 0,01 až 1,0 mg.l-1 NO2
- nebyly pozorovány žádné 

změny v chování ve srovnání s kontrolou a v těchto koncentracích nedošlo ani k žádným úhy-
nům ryb. V koncentraci 3 mg.l-1 NO2

- byly pozorovány úhyny již od druhého dne expozice a 14. 
den dosáhla mortalita v této skupině 20 %. Byly zde rovněž pozorovány změny v chování ryb 
a snížený příjem krmiva ve srovnání s kontrolou. Počínaje 22. dnem pokusu již ryby vystavené 
této koncentraci přestaly reagovat na předkládané krmivo. Celková mortalita ryb na konci tes-
tu dosáhla v této skupině hodnoty 65 %. Letální účinky dusitanů zjištěné v tomto testu je velmi 
obtížné srovnávat s  literárními údaji, neboť prezentované výsledky jsou získávány za  rozdíl-
ných podmínek (délka expozice, druh ryby, rozdílná koncentrace chloridů ve vodě; Wedemeyer 
a Yasutake, 1978; Kamstra a kol., 1996; Frances a kol., 1998). 

růstová rychlost – růstová rychlost byla vypočtena na  základě hmotnosti ryb po  14 
a  28 dnech trvání pokusu. Porovnáním průměrné růstové rychlosti ryb z  jednotli-
vých skupin bylo prokázáno, že v  koncentraci 3 mg.l-1 NO2

- došlo k  jejímu snížení o  42 % 
a  v  koncentraci 1 mg.l-1 o  13 %. Růstová rychlost ryb ostatních skupin byla srovnatelná 
s kontrolou. Na základě inhibice růstové rychlosti byly vypočteny hodnoty NOEC – 0,01 mg.l-1 NO2

-  
a LOEC – 0,2 mg.l-1 NO2

- při koncentraci 10 mg.l-1 Cl-. To jsou hodnoty výrazně nižší, než uvádějí 
Wedemeyer a Yasutake (1978). Uvedení autoři nepozorovali inhibici růstové rychlosti ani jiné fy-
ziologické změny u pstruhů duhových vystavených po dobu 6 měsíců dusitanům v koncentraci  
0,2 mg.l-1 NO2

- při koncentraci chloridů 2,3 mg.l-1 Cl-.

BIOchemIcké ukazaTele

koncentrace dusitanů: zvýšené koncentrace dusitanů v  krevní plazmě byly zazna-
menány u  pokusných ryb vystavených 1 a  3 mg.l-1 NO2

- a  dosahovaly hodnot 0,17 ± 0,2 
a 0,37 ± 0,15 mg.l-1 NO2

-. U ostatních skupin ryb byly hodnoty pod mezí detekce použité me-
tody (0,05 mg.l-1 NO2

-). Dusitany se rovněž kumulovaly ve svalovině ryb, ale v menší míře než 
v krvi. I v tomto případě byly zvýšené hodnoty pozorovány pouze u ryb ze 4. a 5. skupiny, kde 
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dosáhly 0,02 ± 0,01 a 0,1 ± 0,07 mg.kg-1 NO2
-. Zjištěné rozdíly byly statisticky významné (p < 

0,05). Koncentrace dusitanů, které jsme zjistili v krevní plazmě, jsou výrazně nižší ve srovnání 
s těmi, které jsou uváděny u ryb po akutní expozici dusitanům ve srovnatelných koncentracích 
(Fontenot a kol., 1999; Avilez a kol., 2004; Kroupová a kol., 2006). Je pravděpodobné, že dlou-
hodobá expozice ryb dusitanům vede k postupné adaptaci ryb na přítomnost dusitanů, díky 
které se koncentrace dusitanů v krvi udržuje na nižších hladinách.

Ostatní biochemické ukazatele byly měřeny pouze u pokusných ryb skupin 1 až 4 a u ryb 
kontrolních, neboť v 5. skupině došlo během testu k úhynu větší části ryb.

koncentrace glukózy: ve všech pokusných skupinách byly prokázány v krevní plazmě zvý-
šené koncentrace glukózy (v průměru cca 5 mmol.l-1) ve srovnání s kontrolou (0,32 mmol.l-1). 
Zjištěné rozdíly byly statisticky významné (p < 0,05). Hyperglykémie je spojována s nárůstem 
rychlosti metabolismu, ke kterému dochází při akutním i chronickém stresu (Barton, 1988), ne-
boť stres je energeticky náročný proces. Z toho plyne, že i velmi nízké koncentrace dusitanů 
vyvolávají u ryb stres. 

koncentrace draslíku: v  plazmě ryb všech pokusných skupin (1–4) bylo zaznamenáno 
statisticky významné (p < 0,05) snížení koncentrace draslíku ve srovnání s kontrolou. Zatím-
co v kontrolní skupině byla naměřena průměrná hodnota 4,1 mmol.l-1 K+, u ryb pokusných se 
jednalo o průměrné hodnoty 1,1 až 2,2 mmol.l-1 K+ s tím, že minimální hodnoty byly zjištěny 
ve skupinách ryb vystavených koncentracím 0,1 a 0,6 mg.l-1 NO2

-. Tento stav může být projevem 
probíhajícího adaptačního procesu ryb vůči déletrvajícím zvýšeným koncentracím dusitanů 
ve vodě. Například Knudsen a Jensen (1997) pozorovali vyplavování draslíku z erytrocytů a sva-
lů u ryb vystavených zvýšeným koncentracím dusitanů, které vedlo k extracelulární hyperka-
lemii. Po třech dnech pobytu ryb v čisté vodě se intracelulární koncentrace draslíku obnovila 
a byla doprovázena extracelulární hypokalemií. 

u ostatních sledovaných biochemických parametrů (ALT, AST, ALP, LDH, CHOL, CK, TP, Cl-) 
nebyly mezi pokusnými skupinami ryb rozdíly prokázány.

hemaTOlOgIcké ukazaTele

Vyšetřením krve pokusných ryb, které byly vystaveny koncentracím 0,1; 0,6 a 1,0 mg.l-1 NO2
-, 

byl prokázán pokles hemoglobinu o 8 až 25 %. Ve srovnání s kontrolou byl tento pokles stati-
sticky významný. Koncentrace hemoglobinu u ryb, které byly vystaveny dusitanům v  nejnižší 
a nejvyšší testované koncentraci byla rovněž snížená, rozdíl však nebyl statisticky významný. 

Expozice ryb dusitanům v koncentracích 0,6 a 1,0 mg.l-1 NO2
- vyvolala snížení hematokritové 

hodnoty na  0,36 l.l-1; ve  srovnání s  kontrolou, kde byla zjištěna průměrná hodnota 0,42 l.l-1. 
U ryb vystavených koncentracím 0,1 a 0,6 mg.l-1 bylo prokázáno statisticky významné zvýšení 
počtu leukocytů (33 a 35 G.l-1) ve srovnání s průměrnou hodnotou 18 G.l-1, která byla zjištěna 
v  kontrole. Rozdíly zjištěné v  ostatních skupinách nebyly ve  srovnání s  kontrolou statisticky 
významné. Hladina methemoglobinu byla u pokusných i kontrolních ryb mírně zvýšená a do-
sáhla průměrné hodnoty 12,0 ± 0,71 %. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami ryb nebyly signi-
fikantní. Tato skutečnost má zřejmě souvislost se schopností ryb adaptovat se na zvýšené kon-
centrace dusitanů ve vodě. Podobný jev zaznamenali např. Doblander a Lackner (1997). Tito 
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autoři vystavovali pstruhy nízké koncentraci dusitanů při nízké koncentraci chloridů a zjistili, že 
největší kumulace dusitanů (zhruba stonásobné ve srovnání s koncentrací v okolní vodě) bylo 
dosaženo po 14 dnech expozice a v průběhu další expozice se koncentrace dusitanů v krevní 
plasmě snížila zhruba pětkrát a obdobný průběh byl zaznamenán i v případě koncentrace met- 
hemoglobinu. 

Histopatologické vyšetření žaber bylo u kontrolních ryb negativní. U pokusných ryb byla pro-
kázána segmentální hyperplazie respiračního epitelu sekundárních lamel u  ryb vystavených 
dvěma nejnižším koncentracím. V koncentraci 0,6 mg.l-1 NO2

- byla pozorována fokální hyper-
plazie a  edém epiteliálních buněk. U  ryb vystavených koncentraci 1,0 mg.l-1 NO2

- byl zjištěn 
edém sekundárních lamel respiračního epitelu a hyperplazie. Nejvýraznější patologické změny 
byly pozorovány u ryb vystavených nejvyšší testované koncentraci. U ryb vystavených dusita-
nům došlo k navýšení počtu chloridových buněk na žábrách a jejich počet vzrůstal se zvyšující 
se koncentrací dusitanů ve vodě. Obdobné změny jsou popisovány v práci Svobodové a kol. 
(2005) u kapra obecného vystaveného letálním koncentracím dusitanů. Naproti tomu Wede-
meyer a Yasutake (1978) nezaznamenali při histopatologickém vyšetření žaber pstruhů duho-
vých vystavených po dobu 6 měsíců dusitanům v koncentraci 0,2 mg.l-1 NO2

- žádné poškození.

POrOVnání cITlIVOsTI TesTů na základě dOsažených Výsledků

Jak vyplývá z  výsledků vypočtených na  základě letálních účinků testované látky, hodnoty 
96hLC50 pro živorodku duhovou a pstruha duhového se pohybují na úrovni desítek mg.l-1 NO2

- 
(živorodka duhová 39 mg.l-1, pstruh duhový 11 mg.l-1). Naproti tomu v  embryonálním testu 
toxicity na kapru obecném se 9dLC50 pohybovala v rozmezí 67–330 mg.l-1 NO2

- a 29dLC50 zjiš-
těná v embryo-larválním testu byla 88 mg.l-1. Jako nejvíce citlivý ze všech provedených testů 
se jeví subchronický test na  pstruhu duhovém, kde se zjištěná hodnota 29dLC50 pohybuje 
v rozmezí 1–3 mg.l-1 NO2

-. To znamená (pomineme-li rozdíly druhů testovacích ryb), že v pří-
padě hodnocení letálních účinků dusitanů na ryby byl nejcitlivějším testem subchronický test 
toxicity, následoval test akutní toxicity a nejméně citlivým testem byl test toxicity na raných 
vývojových stadiích kapra obecného. Samozřejmě, že významnou roli zde sehrává druh ryby 
použitý v  testu, ale budeme-li považovat živorodku duhovou za  srovnatelně citlivou rybu 
s kaprem obecným, vidíme, že i při této konfrontaci nevychází citlivost embryo-larválního testu 
právě příznivě. Na tomto místě je však potřeba podotknout, že rozdílná citlivost raných vývojo-
vých stadií ryb a dospělých jedinců vůči dusitanům je dána rozdíly v jejich respirační fyziologii 
(Barlett a Neumann, 1998). Šupiny se u kapra začínají tvořit až při nástupu juvenilní periody 
a příjem kyslíku kůží je tudíž u embryí a larev větší než u juvenilních a dospělých jedinců. Také 
poměr povrchu těla ryb k  jejich hmotnosti je u malých ryb větší než u dospělých, což vede 
k rychlejší difuzi kyslíku do těla ryb. Na druhé straně juvenilní a dospělí jedinci dýchají převáž-
ně žábrami, které u nižších věkových kategorií nejsou ještě plně vyvinuty, přičemž dusitany 
vstupují do těla ryb právě tudy. Jiné vysvětlení nižší citlivosti raných vývojových stadií ryb vůči 
dusitanům ve srovnání s juvenilními jedinci může být dáno rozdílnou aktivitou methemoglo-
bin reduktázy u mladých a dospělých jedinců. Takový jev pozorovali Spicer a Reynolds (1949) 
při svých pokusech na králících. Bohužel, obdobná data pro ryby nejsou známa. Rozsáhlejší 
diskuse týkající se vlivu dusitanů na ryby a rozdílné tolerance ryb vůči dusitanům je vedena 
např. v příspěvcích Kroupové a kol. (2005, 2008, 2010).
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Zvýšení citlivosti testů toxicity dalšími vyšetřeními testovacích organismů dokumentují výše 
uvedené výsledky, kdy při kontrole ontogenetického vývoje embryí a larev byly prokázány de-
formity u  ryb vystavených již koncentraci 0,7 mg.l-1 NO2

-. Nutno ale podotknut, že procento 
výskytu těchto pozitivních nálezů v koncentraci 0,7 mg.l-1 NO2

- bylo nízké a v závěru testu již 
výskyt deformací nebyl pozorován. Pokud jde o subchronický test, hematologická a bioche-
mická vyšetření prováděná v jeho závěru prokázala statisticky významné změny u ryb vysta-
vených i nejnižší testované koncentraci – 0,1 mg.l-1 NO2

-. Z toho vyplývá, že následná vyšetření 
testovacích organismů prováděná po skončení testu výrazně zvyšují jeho citlivost a je možno 
konstatovat, že tato vyšetření v podstatě rozhodují o míře citlivosti testu.

Při využití vyšetřovacích metod, které jsou v současné době ve vodní toxikologii rutinně vy-
užívány, se jeví subchronické testy toxicity jako nejvíce citlivé. Je to dáno tím, že poskytují více 
materiálu k následným vyšetřením. Testy na raných vývojových stadiích ryb však mají ve vodní 
toxikologii také své místo. Je však třeba zdůraznit, že embryonální testy, které jsou výrazně 
kratší a méně náročné na obsluhu, vykazují také výrazně nižší citlivost ve srovnání s  embryo-
-larválními testy. Testy tohoto typu mají svou nezastupitelnou úlohu při hodnocení látek a pří-
pravků z hlediska jejich vlivu na ontogenetický vývoj ryb a jejich růst v raném období života. 
Vzhledem k tomu, že se v našich vodách objevují látky, které mohou působit jako endokrin-
ní disruptory, budou na významu získávat reprodukční testy toxicity na rybách, které budou 
schopny postihnout účinky látky na pohlavní dospívání ryb a také následnou schopnost jejich 
reprodukce a rovněž vliv na kvalitu potomstva. 

sOuhRn

Předložená práce dokumentuje rozdílnou citlivost testů toxicity (test akutní toxicity, test sub-
chronické toxicity a test na raných vývojových stadiích ryb) na příkladu hodnocení účinků du-
sitanu sodného na ryby. Při hodnocení letálních účinků dusitanu sodného na ryby se jeví jako 
nejcitlivější subchronický test, kde zjištěná 29dLC50 pro pstruha duhového je 1–3 mg.l-1 NO2

-. 
Nižší citlivost vykázal test akutní toxicity (96hLC50 pro pstruha duhového = 11 mg.l-1 a pro živo-
rodku duhovou 39 mg.l-1). Jako nejméně citlivý se překvapivě ukázal test na raných vývojových 
stadiích kapra obecného, kde se výsledná hodnota 9dLC50 pro kapra obecného zjištěná na zá-
kladě embryonálního testu pohybovala v rozmezí 67–330 mg.l-1 a 29dLC50 zjištěná na základě 
výsledků embryo-larválního testu byla 88 mg.l-1. Citlivost embryo-larválního testu a testu sub-
chronické toxicity se výrazně zvýšila provedením dalších vyšetření, při kterých byly zazname-
nány účinky testované látky na testovací organismus již v koncentracích řádově desetin mg.l-1. 
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AbstrAct
The impact of pond management intensification on water quality was studied from May to Octo-

ber 2010 in eight experimental ponds (0.16 ha each). The extensive (fish were not fed by supplemen-
tary feed) and semi-intensive carp production system (fish nutrition supplemented by wheat) were 
carried out in four replicates. Water samples (nutrients, 5-day biochemical oxygen demand – BOD5, 
chemical oxygen demand – CODCr) were analysed in monthly intervals and water temperature, pH 
and oxygen saturation were monitored every week. The results were compared with the imission 
standards (Governmental Order no. 229/2007) for carp waters. It was proved that the intensity of 
fish management influences pond water quality. Certain indicators (pH, total phosphorus, CODCr, 
BOD5 and suspended solids concentrations) did not meet the legislative requirements for extensive 
fish farming either.

Klíčová slova: kapr obecný, přirozená potrava, pšenice, imisní standard
Keywords: common carp, natural food, wheat, imision standard

ÚVOd

Subjekty českého rybářství se již dlouhodobě potýkají s problematikou udržení prosperující-
ho hospodaření v souladu s požadavky současné legislativy, které významně limitují možnosti 
přikrmování ryb a hnojení rybníků. V rámci řešení projektu NAZV QH 82117 „Šetrné a efektivní 
hospodaření na rybnících s maximálním využitím stávajícího trofického potenciálu a udržením 
dobré kvality vody i rybí produkce“ je od roku 2008 systematicky hodnocena míra zatížení vod-
ního prostředí v závislosti na způsobu chovu ryb. Sledování je prováděno v poloprovozních 
podmínkách experimentálních rybníčků v areálu pokusnictví Fakulty rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologic-
kého (FROV JU, VÚRH) Vodňany. Podrobně zpracované výsledky za úvodní rok řešení tohoto 
projektu včetně literárního přehledu k dané problematice uvádí Máchová a kol. (2010a, 2010b). 

Cílem předložené studie je shrnutí základních poznatků za dosavadní dobu řešení výše zmí-
něného projektu se zaměřením na podrobné zpracování výsledků měření získaných v průběhu 
vegetační sezóny roku 2010. 
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MateRiál a MetOdiKa

Poloprovozní pokus v  roce 2010 probíhal v  areálu pokusnictví VÚRH Vodňany od  května 
do října na 8 experimentálních rybníčcích, každý o ploše cca 0,16 ha a průměrné hloubce cca 
0,80 m. Před zahájením pokusů byly provedeny chemické analýzy dnových sedimentů (ztráta 
žíháním, koncentrace celkového dusíku a fosforu), které vykazovaly vyrovnané hodnoty (Má-
chová a kol., 2010a). Rybníčky, které byly k pokusu použity, byly napájeny stejnou vodou z ná-
honu řeky Blanice. Dne 9. 5. 2010 byla provedena hydrochemická analýza přítokové vody a byly 
stanoveny následující hodnoty: pH – 7,75, kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 (KNK4,5) – 
0,70 mmol.l-1, amoniakální dusík (NH4

+-N) – 0,16 mg.l-1, dusičnanový dusík (NO3
 -N) – 1,96 mg.l-1, 

dusitanový dusík (NO2 -N) – 0,036 mg.l-1, celkový dusík (Ncelk.) – 3,2 mg.l-1, ortofosforečnanový 
fosfor (PO4

3 - P) – 0,055 mg.l-1, celkový fosfor (Pcelk.) 0,11 mg.l-1, chemická spotřeba kyslíku manga-
nistanem (CHSKMn) – 8,1 mg.l-1, chemická spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr ) – 10,7 mg.l-1, 
biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) – 4 mg.l-1 a nerozpuštěné látky (NL) – 13 mg.l-1. Rybníčky 
byly napuštěny před nasazením ryb a poté byly přítoky zastaveny a doplňován pouze odpar. 
Tyto experimentální rybníčky nebyly po řadu předchozích let a v samotném průběhu pokusu 
přihnojovány ani vápněny.

Pokus byl zaměřen na dva způsoby odchovu kapra obecného, každý způsob odchovu byl 
realizován ve čtyřech opakováních. V rybníčcích č. 42, 46, 47 a 48 byly ryby odchovávány exten-
zivním způsobem – pouze na přirozené potravě. V rybníčcích č. 41, 43, 44 a 45 byly ryby přikr-
movány pšenicí v množství cca 2% aktuální hmotnosti ryb, krmivo bylo předkládáno 3x týdně.

Na rybníčcích byly v průběhu sezony měřeny v sedmi až čtrnáctidenních intervalech násle-
dující ukazatele kvality vody: teplota, kyslík a pH. Měření bylo prováděno pomocí přenosného 
multifunkčního přístroje MultiLine P4 firmy WTW. Dále byla měřena pomocí Secciho desky prů-
hlednost vody. V měsíčních intervalech byly odebírány vzorky vody na hydrochemické analýzy 
následujících ukazatelů: KNK4,5, CHSKCr, CHSKMn, BSK5, N-NO2

-, N-NO3
-, N-NH4

+, Ncelk., P-PO4
3-, Pcelk. 

a nerozpuštěné látky při 105 °C. Hydrochemické analýzy byly provedeny v centrální laboratoři 
VÚRH JU Vodňany metodami podle Horákové a kol. (2007). Uvedená laboratoř se každoročně 
účastní zkoušení způsobilosti pořádaném ASLAB Praha a vlastní Osvědčení o správnosti vý-
sledků na všechny výše uvedené parametry.
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VýsledKy a disKuZe

Údaje o velikosti rybích obsádek a způsobu jejich odchovu uvádíme v tab. 1. 

Tab. 1. Míra intenzity rybářského hospodaření v jednotlivých letech.

Tab. 1. The intensity of the fish culture during the individual years.

Rok Potrava Počet opakování Iniciální obsádka
(kg.ha-1)

Výlov
(kg.ha-1)

Relativní krmný
koeficient

2008 Pouze přirozená 3 94 605 –

Přikrmování pšenicí 3 375 1 761 2,35

Přikrmování granulemi *) 3 375 1 599 2,26

2009 Pouze přirozená 4 297 562 –

Přikrmování granulemi *) 3 1 498 2 716 5,22

2010 Pouze přirozená 4 52 225 –

Přikrmování pšenicí 4 196 829 1,46

*) Granule byly vyrobeny pouze z rostlinných složek.

U ryb přikrmovaných pšenicí i granulemi byl vypočítán relativní krmný koeficient. Nejvyšší 
hodnoty krmného koeficientu (5,22) bylo dosaženo v roce 2009 u ryb přikrmovaných granule-
mi. Jak je patrno z výše uvedené tabulky, stalo se tak v případě nejvyšší nasazené obsádky, kte-
rá byla v průběhu řešení projektu použita. Tento údaj dokládá, že přílišné zvyšování intenzity 
rybářského hospodaření vede k poklesu využitelnosti předkládaného krmiva. 

Obdobně jako v předchozích letech (Máchová a kol., 2009a, Máchová, 2009) i v průběhu ve-
getační sezony roku 2010 byly sledovány fyzikálně-chemické ukazatele kvality vody a zjištěné 
hodnoty porovnány s imisními standardy danými nařízením vlády č. 229/2007 Sb. pro kaprové 
vody. Vybrané parametry jsou uvedeny v grafech č. 1–9. Jak vyplývá z grafů č. 1 a 2, kyslíko-
vé poměry ve všech nádržích byly v průběhu sledovaného období příznivé a vyhovovaly až 
na drobné výjimky požadavkům výše uvedené vyhlášky (6 mg.l-1 O2). Hodnoty pH se udržovaly 
na výši obvyklé pro rybniční vodu a do počátku července překračovaly hodnotu pH 8 pouze 
ojediněle. Ve druhé polovině vegetační sezony hodnoty pH ve všech rybnících mírně stoupaly 
a v průměru se pohybovaly mezi hodnotami 8–9 a jen několikrát překročily hodnotu 9. Na tom-
to místě je třeba podotknout, že v chovech kapra nepůsobí hodnoty pH na této úrovni žádné 
problémy za předpokladu, že ve vodě nejsou vysoké koncentrace amoniaku (Svobodová a kol., 
2008). Grafy č. 4 až 6 uvádějí vývoj koncentrace organických látek v jednotlivých rybníčcích. 
Organické látky jsou zde vyjádřeny jako CHSKCr, CHSKMn  a BSK5.  Z grafu č. 4 je patrné, že hodno-
ty CHSKCr zjišťované v květnu a červnu odpovídaly legislativním požadavkům (imisní standard 
CHSKCr  pro kaprové vody je 35 mg.l-1). S postupující sezonou se však hodnoty CHSKCr zvyšovaly 
a zvláště u přikrmovaných ryb docházelo k významnému překročení uvedeného standardu. 
Obdobný trend byl pozorován i u hodnot CHSKMn (graf 5). Pro tento parametr není v Naříze-
ní vlády č. 229/2007 Sb. uveden imisní standard, ale dříve platná legislativa uváděla limitní 
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hodnotu 20 mg.l-1. Rovněž tento parametr byl ve druhé polovině vegetační sezony ojedině-
le překračován. Ukazatel CHSKMn v předložené studii uvádíme z důvodu zachování kontinuity 
a možnosti sledování vývoje organického znečištění v porovnání s dlouholetými údaji v naší 
databázi. Hodnoty BSK5 jsou uvedeny v grafu č. 6. Imisní standard pro BSK5 je 6 mg.l-1. Jak je 
patrné z výše uvedeného grafu, byla tato hodnota velmi často překračována, a to i v případě 
extenzivního způsobu odchovu. Na  tuto skutečnost již poukazovali v  roce 1984 řešitelé vý-
zkumného úkolu C 11-329-111-02 (Janeček a kol., 1984). V práci zmíněných autorů bylo kon-
statováno, že ve stojaté vodě, při jinak nezměněné kvalitě, bývá hodnota BSK5 přibližně dvakrát 
vyšší než ve vodě tekoucí, a proto byla doporučena pro rybníky závazná hodnota 16 mg.l-1.

Ze  všech tří grafů lze vypozorovat, že k překročení imisních standardů docházelo především 
v rybníčcích, kde byly ryby přikrmovány pšenicí. V menší míře se tak dělo i v rybníčku č. 48, kde 
měly ryby k dispozici pouze přirozenou potravu. Tento rybníček se však nachází na konci are-
álu pokusnictví na ploše zastíněné vzrostlými stromy a často vykazuje atypické hodnoty (Pcelk., 
organické látky). 

V grafu č. 7 jsou uvedeny koncentrace celkového fosforu. Imisní standard pro celkový fosfor 
je 0,2 mg.l-1. K překročení této limitní hodnoty docházelo s postupující sezónou častěji a ve vět-
ší míře u ryb přikrmovaných (35 %) než u ryb na přirozené potravě (10 %), viz tab. 2.

Na rozdíl od výše uváděných parametrů nedošlo v žádném případě k překročení imisního 
standardu pro celkový dusík (graf č. 8). Naopak, naměřené koncentrace byly hluboko pod hod-
notou tohoto standardu (8 mg.l-1) a  podobné výsledky byly zjišťovány i  v  předešlých letech 
(Máchová, 2009; Máchová a kol., 2010a).

Přikrmování ryb a velikost rybí obsádky se snad nejmarkantněji projevily ve výši koncentrace 
nerozpuštěných látek. Z grafu č. 9 je zřejmé, že v rybnících, kde byly ryby přikrmovány, byl imis-
ní standard 25 mg.l-1 v druhé polovině vegetační sezony opakovaně a v některých případech 
až pětinásobně překročen.

Vzhledem k předpokladu, že množství nerozpuštěných látek zjištěných ve vodě souvisí s ak-
tivitou rybí obsádky (např. víření sedimentů dna), bylo třeba zjistit, zda existuje spojitost mezi 
koncentrací těchto látek a koncentracemi organických látek a celkového fosforu. Statistickým 
vyhodnocením výsledků za rok 2010 (použitím programu Excel – lineární regrese) byla proká-
zána lineární závislost mezi koncentrací nerozpuštěných látek a koncentrací organických látek 
vyjádřených jako CHSKCr a BSK5 (grafy č. 10 a 11). Podobně byla prokázána lineární závislost 
mezi koncentrací nerozpuštěných látek a koncentrací celkového fosforu (graf č. 12). Míra závis-
losti výše uvedených veličin je dokumentována hodnotami příslušných korelačních koeficien-
tů uvedených v jednotlivých grafech. Z toho je zřejmé, že výše obsádky ovlivňuje kvalitu vody 
jak z hlediska výskytu organických látek ve vodě, tak z hlediska koncentrace celkového fosforu, 
který se dostává do vodního sloupce a podílí se na eutrofizaci rybníků.

V následující tabulce č. 2 jsou rekapitulovány imisní standardy pro vybrané hydrochemické 
parametry a u každého parametru vyčíslena procenta jejich překročení v jednotlivých letech 
řešení projektu.
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Tab. 2. Podíl nevyhovujících hodnot ve srovnání s imisními standardy (%).

Tab. 2. Percentage part of unsuitable results compare with the imision standards (%).

Parametr Standard
Přirozená potrava Přikrmování

2008 2009 2010 2008 2009 2010

pH 6–8 53 34 32 16 8 36

O2 (hladina)
(mg.l-1)

≥ 6 18 4 2,5 46 30 2,5

O2 (50 cm)
(mg.l-1)

≥ 6 – 15 2,5 – 70 2,5

BSK5

(mg.l-1)
6 67 90 50 80 100 88

CHSKCr

(mg.l-1)
35 44 70 15 73 100 30

Pcelk.

(mg.l-1)
0,2 44 55 10 70 93 35

Nerozpuštěné látky 
(mg.l-1)

25 – 65 5 – 93 60

Z této tabulky je patrné, že nejvyšší procento nevyhovujících hodnot se vyskytlo v roce 2009, 
kdy byla nasazena nejvyšší obsádka ryb (viz tab. 1). Z toho vyplývá, že i samotné zvýšení obsád-
ky ryb se negativním způsobem odráží na kvalitě vody. 

sOuhRn 

Z výsledků poloprovozních pokusů jednoznačně vyplynulo, že samotné zvýšení rybí obsád-
ky (bez jakýchkoliv dalších intenzifikačních zásahů) se podílí na zhoršení kvality vody. Nasazení 
příliš vysoké rybí obsádky při přikrmování rostlinnými krmivy vede k výraznému snížení vyu-
žitelnosti předkládaného krmiva i ke zhoršení kvality vody. Mezi množstvím nerozpuštěných 
látek ve vodě a hodnotami CHSKCr, BSK5  a Pcelk. existuje těsná závislost, která je doložena vyso-
kými hodnotami korelačních koeficientů. Parametry kvality vody, jako jsou koncentrace roz-
puštěného kyslíku, nerozpuštěných látek, pH, CHSKCr a BSK5 jsou často překračovány i v rybní-
cích s nízkými iniciálními obsádkami ryb bez použití jakýchkoliv zásahů (hnojení, krmení). Tato 
skutečnost vyvolává pochyby o možnostech chovatelů ryb dodržet legislativou požadované 
standardy kvality vody v eutrofních a hypertrofních rybnících, kterých je v našich podmínkách 
většina.
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přílOhy

Grafy 1–9. Fyzikálně-chemické parametry kvality vody v pokusných rybníčcích v průběhu pokusu krmné sezony 2010 (v rybníčcích č. 

42, 46, 47 a 48 ryby nebyly přikrmovány, v rybnících č. 41, 43, 44 a 45 byly ryby přikrmovány pšenicí).

Grafs 1–9. Physical and chemical parameters of water quality in the experimental ponds during vegetation period 2010. The exten-

sive (fish were not fed by supplementary feed; ponds no. 42, 46, 47 and 48) and semi-intensive (fish nutrition supplemen-

ted by wheat; ponds no. 41, 43, 44 and 45) carp production system.
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V grafech 4–9 jsou vyznačeny příslušné imisní standardy.
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Graf 10. Závislost hodnot CHSKCr na koncentraci nerozpuštěných látek

Graf. 10. Relationship between suspended solids concentrations and CODCr values  in ponds water.
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Graf 11. Závislost hodnot BSK5 na koncentraci nerozpuštěných látek (NL).

Graf 11. Relationship between suspended solids concentrations and BOD5 values in ponds water.

Graf 12. Závislost koncentrace celkového fosforu na koncentraci nerozpuštěných látek (NL).

Graf 12. Relationship between suspended solids concentrations and Ptot concentrations in ponds water.
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AbstrAct
The paper describes the system for standardization and management of experimental data for 

biological experiments. The system consists from 3 basic modules responsible for the unified de-
scription of the experiment (metadata), local database solution for data storage and central data-
base for data sharing. The user can define its own template of protocol for any kind of experiment. 
This template is stored in the database and can be used or shared by other users. The data are stored 
in the database together with the description of the experiment for experiment reproducibility. The 
database solution provides the tools for data searches manipulations and sharing. Part of the da-
tabase is a visualization framework with tool for experimental data processing. The system covers 
all the functionality necessary for experimental management.

Klíčová slova: experimentální data, popis experimentu, reprodukovatelnost, databázové řešení
Keywords: experimental data, experiment description, reproducibility, database solution

ÚVOd 

V aplikované biologii je generováno obrovské množství dat. Protože neexistují vhodné data-
báze a analytické nástroje, tato data nebývají odpovídajícím způsobem analyzována a využí-
vána. Problém stále narůstá s tím, jak se zvětšuje dostupnost technologií, které data produkují. 
Nedávné analytické studie, např. strategické dokumenty k  databázi Elixir (2011), ukázaly, že 
náklady na opakování experimentu jsou vždy o několik řádů vyšší než náklady na sdílení dat. 
Z těchto důvodů je problém databází biologických dat celosvětově pociťován jako klíčový. 

V aplikované biologii je řada disciplín, například metabolomika (mapování všech metaboli-
tů), nebo proteomika (mapování obsahu proteinů), kde je získávání dat velice technicky kom-
plikované. Správná interpretace dat je možná pouze po zvážení všech kroků v provedeném 
experimentu. Výsledky v proteomice a metabolomice se nedají jednoduše srovnávat tak, jak 
je to běžné pro genové sekvence v genomice (genové sekvence DNA) nebo transkriptomice 
(genové sekvence RNA) Na druhou stranu ale metabolity a proteiny, spolu se strukturálními 
charakteristikami buňky, orgánu nebo organismu, jsou skutečnými charakteristikami jejich 
funkce v daném čase a umožňují diagnózu a prognózu. Jsou tedy kritické ve všech biologic-
kých aplikacích. 

Z podobných technických důvodů se zřídkakdy sdílejí a nezávisle interpretují data z různých 
zobrazovacích technik, která také kriticky závisí na provedení experimentu. Raději se pracuje 
s chemickými daty, ačkoliv jsou vesměs získávána technikami, které organismy narušují. Právě 
pro zobrazovací techniky se otevírá nová šance díky nedávným průlomům v technologii grafic-
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kých karet, která umožňuje přeměnit osobní počítače na vysoce výkonné paralelní stroje. Též 
kapacita úložných zařízení se výrazně zvýšila. Celý problém se tedy redukuje na dostupnost 
odpovídajícího softwaru. 

Projekt BioWes (2011a) si klade za cíl významnou změnu v ukládání dat v aplikované biologii. 
Jádrem je ukládání protokolů o biologických experimentech a místní skladování primárních 
dat. Primární data budou skladována pouze v místě vzniku a budou sdílena jen na požádání. 
Pro každý experiment bude vytvořen protokol pomocí softwaru Protocol generator, který za-
jistí standardizaci popisu protokolu, zachování všech důležitých experimentálních podmínek 
a znovupoužitelnost protokolu. Sdílena budou pouze metadata obsahující popis experimentu, 
a to prostřednictvím globální databáze a  informačního systému (webové rozhraní). Globální 
databáze bude sloužit k vyhledávání informací o  jednotlivých experimentech pro vědeckou 
veřejnost, sdílení softwarových nástrojů a odkazování na primární experimentální data. Důvo-
dem sdílení může být například vytvoření nových metadat podle jiného protokolu, či nová ana-
lýza dat pro ověření odlišné vědecké hypotézy. Zpracování dat bude vždy provedeno pomocí 
softwaru sdíleného mezi uživateli, tím se zajistí konsistence interpretace. Informace o zpraco-
vání bude přidána do metadat popisujících primární data. Algoritmy použité v softwaru v sobě 
také obsahují přesnou formulaci interpretace problému. Tímto způsobem se pokročí od sdílení 
dat ke sdílení biologických znalostí (step from sharing of data to sharing of knowledge, wisdom). 

Obr. 1. Schéma projektu BioWes.

Fig. 1. Schematic diagram of project BioWes.

nástROJe pROJeKtu biOWes

Protocol generator
Pro extrakci znalostí v biologii je nutné zavést nový pohled na biologický experiment. Mu-

síme vycházet z  předpokladu, že sestavení biologického experimentu je založeno na  určité 
zkušenosti s biologickým systémem. Tyto znalosti mohou být formalizované nebo neformali-
zované. Cílem softwaru Protocol generator je umožnit v co nejvyšší míře napodobení postupu 
experimentátora v průběhu nastavení biologického experimentu, při sběru dat a jejich ukládá-
ní. Bližší popis viz projekt BioWes (2011b). 
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Protocol generator je samostatná aplikace, která je určená pro vytvoření popisu experimen-
tálních dat a uložení tohoto popisu dohromady s experimentálními daty do super lokální nebo 
lokální databáze. V první fázi přípravy experimentu je vytvořen popis experimentu, který musí 
obsahovat všechny informace o experimentálních podmínkách a samotném provedení expe-
rimentu z  pohledu reprodukovatelnosti experimentu. Tento popis experimentu vytváří oso-
ba odpovědná za design experimentu (vedoucí pracovník, školitel). Pro popis experimentu je 
možné použít 11 základních prvků jako vyplňovací box s předdefinovanými možnostmi, roz-
hodovací tlačítko, textové pole, výpočetní pole, zaškrtávací box, obrázek, webový odkaz, odkaz 
na  jiný protokol atd. Tyto základní prvky umožňují sestavit libovolný protokol podle potřeb 
uživatele pomocí standardizovaných prvků. Uživatel tedy vytvoří vzor protokolu (xml soubor), 
který je uložen do lokální databáze. 

Uživatel s příslušnými oprávněními si poté může otevřít tento protokol pomocí Protocol ge-
nerator a začít provádět experiment. Při provádění experimentu je nutné, aby experimentátor 
vyplnil všechny požadované údaje o experimentu (požadované údaje jsou označeny tvůrcem 
vzoru protokolu). Software upozorní experimentátora na to, že některý z údajů je nutné vy-
plnit. Po provedení experimentu a vyplnění všech požadovaných informací jsou k protokolu 
připojena experimentální data v libovolné podobě a kompletní informace o experimentu (data 
+ popis) jsou uloženy do dostupné databáze s danými oprávněními.

Software je vyvíjen v  úzké spolupráci softwarových inženýrů a  experimentálních biologů. 
Protocol generator disponuje také nástrojem pro vytváření závazných postupů pro provede-
ní experimentu. Umožňuje organizovat, standardizovat a řídit práci v laboratoři a sdílet data 
v rámci skupiny. Vzory protokolů mohou být totiž sdíleny mezi uživateli a po modifikaci využity 
pro odlišný typ experimentu.

Obr. 2a. Protocol generator pro sběr a ukládání dat o obézních pacientech vytvořený pro experiment living lab v rámci projektu Pic-

kfiber.  

Fig. 2a. Protocol generator designed for data collection about obese patients created for experiment living lab for Pickfiber project. 
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Obr. 2b. Generátor protokolů vyvinutý pro mikroskopický experiment sledující interakci mezi buňkami trávicího traktu a probiotickými 

bakteriemi. Protokol je automaticky rozšířen tak, že zahrnuje i data o nastavení kamery mikroskopu.

Fig. 2b. Protocol generator developed for microscopy experiment for interaction betweeen the cells of digestive tract and probiotic 

bacteria. Protocol can read the data about the setting of microscope camera automatically. 

datOVé ÚlOžiště

Datové úložiště bude koncipováno jako kombinace lokálního uživatelského a  centrálního 
(globálního) úložiště. 

Lokální úložiště je koncipováno pro ukládání kompletních experimentálních dat a  vzorů 
protokolů na lokální úrovni. Kompletní data v tomto případě představují primární experimen-
tální data a metadata obsahující popis experimentálních podmínek a informaci o zpracování 
dat. Úroveň realizace lokálního úložiště je velmi flexibilní od realizace na úrovni laboratoře až 
po univerzitu. Lokální databáze zajišťuje standardní nástroje pro prohledávání dat a jejich vi-
zualizaci. Obsahuje také administrační část pro udělování oprávnění přístupu ke konkrétním 
datům. Je tedy možné definovat skupiny vlastníků dat, či zajistit sdílení dat mezi konkrétními 
osobami. Lokální úložiště také obsahuje nástroj pro generování obsahu centrálního úložiště. 
Tento obsah je plně pod kontrolou uživatele a jednoduchou formou bude možné definovat, 
jaká metadata o  experimentu budou prezentována na  internetu. Kompletní experimentální 
data jsou do lokálního úložiště ukládána pomocí Protocol generator. V případě, kdy je Protocol 
generator provozován na počítači bez možnosti připojení k lokální databázi, jsou data uložena 
lokálně (do super lokální databáze na daném stroji) a po připojení k  lokálnímu úložišti, dojde 
k  synchronizaci dat. Centrální úložiště bude kombinací standardní databáze a  informačního 
systému. Rozhraní informačního systému bude představovat webové rozhraní umožňující 
prohledávání informací o experimentech pomocí mnoha různých filtrů (pracoviště, subjekt ex-
perimentu, experimentální podmínky atd.) Centrální databáze tedy bude sloužit k prezentaci 
výsledků experimentů a jejich popisu. Z pohledu uživatele tak databáze obsahuje především 
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protokoly, které si může stáhnout a používat, nástroje pro transformaci a analýzu dat, vzoro-
vé datové soubory, vzorové detailní výsledky analýz, popsané reprezentace datových řad ko-
mentované a nabízené partnery k použití nebo pro spolupráci. Cílem centrální databáze bude 
vytvoření profesionální vysoce kvalifikované sítě, která nebude zaměřena ani na  osoby, ani 
na konkrétní data, ale na znalosti. Tento koncept zároveň otvírá řadu ontologických a episte-
mologických otázek, které by bez nástroje tipu BioWes nebyly vůbec zodpověditelné. To je 
výzva a přidaná hodnota tohoto přístupu. 

Důležitou vlastností skladovacího systému BioWes je uživatelská kontrola chráněných dat. 
Tento přístup otevírá možnost k významnému zvýšení rozsahu sdílených dat. Při standardním 
přístupu, kdy se data skladují v  centrální databázi, bývají silné výhrady proti předávání dat. 
V úložišti BioWes se ukládají centrálně jen protokoly a reprezentace dat, svého druhu reklamy 
na dostupná surová data. Není tedy nebezpečí úniku citlivých dat o pacientech, neochráně-
ných technologiích apod. 

ViZualiZaCe dat a Metadat

Vizualizace a analýza primárních dat je často velmi obtížná až nemožná. Je proto nutné data 
transformovat, vytvořit metadata. Metadata v průběhu zpracování získají též informaci o sbě-
ru dat, expertní informaci o informačním obsahu dat a informace z předchozích experimentů 
a metadat. BioWes bude obsahovat nejen vizualizační nástroje, ale i nástroje analytické a srov-
návací, filtrační a nástroje k anotaci dat. 

Jako příklad uvedeme kvalifikovanou automatickou analýzu primárních dat z metabolomic-
kého experimentu LC-MS. Analýza je založena na expertní domněnce, jaké vlastnosti by měl 
mít chromatografický peak, jaké adukty a satelitní peaky lze očekávat a co způsobuje zvýšení 
nebo snížení účinnosti ionizace. Tato informace je skryta v analytickém softwaru Urban a kol. 
(2009). Výsledky lze vizualizovat formou tabulky (tab. 1) nebo formou „pseudochromatogra-
mu“ (obr. 3b). 



- 36 -

Císař a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/1, 31–40

Tab. 1. Příklad alfanumerického výstupu z analýzy experimentu kapalinové chromatografie s detekcí hmotového spektra (LC-MS). Tabul-

ka obsahuje kompletní data, z nichž lze zrekonstruovat idealizovaný chromatogram. Hlavní výhodou takto získaných metadat 

je lepší kvantifikace celých látek a možnost posouzení důvěryhodnosti jejich stanovení. Takto získané výsledky je možno automa-

ticky porovnávat mezi experimenty i v rámci celého komplexu látek v daném organismu 

Tab. 1. Example of alphanumerical output of liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) experiment. The table contains com-

plete data that allow the reconstruction of idealized chromatogram. The main advantage of the metadata is better quantifica-

tion of substances and the possibility to evaluate the reliability of the substance determination. It is possible to compare these 

results between experiments and in the frame of whole complex of substances in the organism.

Obr. 3a. Původní chromatogram směsi látek v hydrolyzátu lososího masa se stopovou příměsí sinicového toxinu. V terminologii analy-

tické chemie, matrice, v níž byla látka detekována, byla velmi komplexní. 

Fig. 3a. Original chromatogram of the mixture of substances hydrolyzate of salmon meat with trace impurity of cyanobacteria toxin. 

The matrix where the substance was detected was very complex (in the analytical chemistry terminology) 
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Obr. 3b. Pseudo-chromatogram stopového signálu sinicového toxinu vytažený ze směsi. Výhodou tohoto způsobu vizualizace je to, 

že pseudo-chromatogram ukazuje též všechny originální signály, které přispěly k hodnotám chromatografického peaku uve-

deným v tabulce. 

Fig. 3b. Pseudo-chromatogram of trace signal cyanobacteria toxin extracted from the mixture. The advantage of the visualization is 

visibility of all original signals in pseudo-chromatogram which contributed to the values of chromatographic peak show in 

the table. 

Porovnávání datových řad je složité a nemá jediné řešení pro všechny případy. Obrázek 4 
ukazuje, jak se vytváří trajektorie buněk z transformované řady dat.  Nejprve se transformuje 
časová série dat, například obrázek z práce Štys a kol. (2012). V dalším kroku se vytvoří trajek-
torie ve stavovém prostoru vypočítané pomocí Point Information Gain (PIG) [6]. V optimálním 
případě jsme pak schopni k jednotlivým bodům trajektorie přiřadit standardizované názvy, na-
příklad názvy fází buněčného cyklu. Následná analýza ale může ukázat, že dostupné rozlišení je 
nedostatečné, což však může být podkladem pro další výzkum a rozvoj ontologie. 
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Obr. 4. Ukázka z analýzy buněčné trajektorie v průběhu mitózy. Trajektorie v dolní a horní části snímku představují změny mezi objektiv-

ně stanovenými změnami v obrazu buňky tak, jak byly detekovány pomocí stavových trajektorií hustoty entropie informačního 

příspěvku bodu při alfa α = 0,7 (horní trajektorie) a 1,5 (dolní trajektorie) (Štys a kol., 2012). 

Fig. 4. Example of a cell trajectory analysis in mitotic phase. The trajectories in the bottom and upper part of the figure represent the 

differences between objectively determined changes in the cell image. The changes were detected by the state trajectories of the 

density of the point information entropy for parameter alpha = 0.7 (upper trajectory) and alpha = 1.5 (bottom trajectory) (Štys 

et al., 2012). 

sOuČasný staV pROJeKtu biOWes

V první fázi projektu (rok 2011) byl proveden průzkum stavu managementu experimentál-
ních dat, kterého se zúčastnilo 17 institucí z Evropy a Mexika. Průzkum byl zaměřen na získání 
informací o přípravě a provádění experimentů, skladování experimentálních dat a  jejich ná-
sledném sdílení. Výsledkem průzkumu byla zpráva o stavu biologických experimentů (BioWes, 
2011c). Zpráva poskytuje informace o stylech přípravy a provádění experimentů, datových ty-
pech používaných pro ukládání dat, uchovávání experimentálních dat a  jejich provázanosti 
s popisem a o metodách sdílení dat. Zpráva také obsahuje požadavky jednotlivých pracovišť 
na systém pro management experimentálních dat. Hlavním zjištěním vyplývajícím ze zprávy je 
nejednotnost ve stylu popisu experimentálních dat a nedostatečném provázání dat a popisu 
experimentu. Praktické zkušenosti jednotlivých pracovišť ukazují, že předávání a znovuvyuží-
vání primárních dat a metadat je prováděno velmi neefektivně a často vede k úplné ztrátě dat, 
či ztrátě provázanosti jednotlivých informací. 

Na základě této zprávy byl vytvořen prototyp softwaru Protocol generator, který v současné 
době (11/2012) prochází testováním. Jsou implementovány všechny hlavní funkce programu, 
jako je spolupráce se super lokální databází, export popisu experimentu do uživatelem defi-
novaného pdf souboru, či generování 2D čárového kódu pro snadnou identifikaci protokolů. 
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Protocol generator tedy již umožňuje vytvářet vzory protokolů a z nich odvozovat protokoly pro 
konkrétní realizace experimentů. 

Systém ukládání dat pro projekt BioWes byl testován v sub-projektu PICKFIBER, který byl sou-
částí projektu I4W programu Interreg IVC. Dále se testuje v projektu Aquaexcel 7, Rámcového 
programu Evropské unie, na několika pracovištích v České republice i v jiných zemích EU. 

sOuhRn

Článek popisuje systém pro standardizaci a  správu experimentálních dat pro biologické 
experimenty. Systém se skládá ze tří základních modulů odpovědných za unifikovaný popis 
experimentu (metadata), z lokálního databázového řešení pro ukládání dat a centrálního data-
bázového řešení pro sdílení dat. Uživatel může definovat svůj vlastní vzor protokolu pro jaký-
koliv druh experimentu. Tento vzor je uložen v databázi a může být použit, nebo sdílen s jinými 
uživateli. Experimentální data jsou uložena v databázi společně s popisem experimentu pro 
zajištění reprodukovatelnosti experimentu. Databázové řešení poskytuje nástroje pro filtraci 
dat, jejich správu a sdílení. Součástí databáze je i vizualizační framework obsahující nástroje 
pro zpracování experimentálních dat. Systém pokrývá veškerou funkcionalitu potřebnou pro 
správu experimentálních dat.

pOděKOVání

Práce byla podpořena projekty BioWes, PICKFIBER, Aquaexcel, CENAKVA CZ.1.05/2.1.00/01.0024 
a GAJU 152/2010/Z.
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Ve VybRanýCh eVROpsKýCh lOKalitáCh

evaluaTion of mercury conTenT in freshWaTer fish from free 
WaTer in chosen european localiTies
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav veřejného veterinárního 
lékařství a toxikologie, Palackého 1/3, 612 42 Brno; e-mail: h10023@vfu.cz, novotnak@vfu.cz, svobodovaz@vfu.cz 

AbstrAct 
The aim of this study was to collect and assess information about mercury content in freshwater 

fish from chosen European localities. Data were obtained from the scientific papers published from 
1981 to 2012. The values of total mercury from various studied locations were compared with the 
maximum hygienic limit set by Regulation EC No. 1881/2006, which is 0.5 mg.kg-1 for fishery prod-
ucts and for selected species it is 1.0 mg.kg-1 (pike, eel). The highest values of total mercury were 
detected in fish from Vistula River in Krakov in Poland, from Nitra River below the town of Partizán-
ská in the Slovak Republic, Neretva River in Bosnia and Hercegovina, Cecina River in Italy and rivers 
Gállego, Cinca, Tagus and Ebro in Spain. The most contaminated lakes were Porttipahta Lake in 
northern Finland, lakes in southern Finland, in Norway and in the area of Uppsala in Sweden. As 
shown by this work, the issue of mercury contamination in aquatic environment is still topical in 
Europe. Mercury content in fish consumption is a limiting factor in freshwater fish. 

Klíčová slova: kontaminace rtutí, ryby, Evropa, řeky, jezera, nádrže
Key words: mercury contamination, fish, Europe, rivers, lakes, reservoirs

ÚVOd

Rtuť patří mezi globální znečišťující látky (AMAP/UNEP, 2008). Pokud se rtuť dostane do vod-
ního prostředí, velmi dobře se kumuluje v abiotických (např. v sedimentech dna) i biotických 
matricích (rostlinných i  živočišných organismech). Díky svým kumulačním vlastnostem pře-
chází rtuť (a těžké kovy obecně) do potravního řetězce a její koncentrace roste s postavením 
organismu v tomto řetězci. Vzhledem k tomu, že ryby představují konečný článek potravního 
řetězce ve vodním prostředí, nalézáme zde nejvyšší koncentrace těchto polutantů. Z toho dů-
vodu jsou ryby ideálními indikátory míry zatížení vodního prostředí rtutí a těžkými kovy obec-
ně (Yilmaz, 2006). Stupeň hromadění rtuti v tkáních ryb je závislý na koncentraci tohoto prvku 
v prostředí, a to především v sedimentech dna, dále závisí na fyzikálně-chemických a biologic-
kých vlastnostech prostředí, na druhu, věku a hmotnosti ryb a dalších faktorech (Svobodová 
a kol., 1983). Ryby patří mezi potravní organismy, a proto je nutné sledovat jejich hygienickou 
kvalitu, a tedy i obsah rtuti. V roce 2006 bylo vydáno Nařízení ES 1881/2006, o maximálních 
limitech kontaminujících látek včetně rtuti, které nesmí být překročeny. Pro produkty rybolovu 



- 42 -

Sedláčková a kol. / Bulletin VÚRH Vodňany 48, 2012/1, 41–62

je stanoven limit 0,5 mg.kg-1, pro vybrané druhy ryb je povolen obsah rtuti 1,0 mg.kg-1. K vyš-
šímu povolenému limitu náleží řada mořských ryb a ze sladkovodních je to štika obecná (Esox 
lucius) a úhoř říční (Anguilla anguilla). 

Cílem předkládané práce bylo shromáždit a zpracovat literární údaje o obsahu rtuti ve slad-
kovodních rybách z volných vod na území Evropy. V České republice je řada dostupných stu-
dií, které se problematikou výskytu rtuti ve volných vodách zabývají (Svobodová a Hejtmánek, 
1976; Svobodová a kol., 1982; Svobodová a kol., 1983, 1993; Dušek a kol., 2005; Maršálek a kol., 
2005; Havelková a kol., 2008; Kružíková a kol., 2008; Kružíková a kol., 2011; Žlábek a kol., 2005). 
Lze tedy konstatovat, že údaje o výskytu rtuti ve vodách České republiky jsou poměrně důklad-
ně zpracovány, a proto tato práce údaje z ČR neuvádí a zaměřuje se na ostatní evropské státy. 

pOlsKO

V Polsku byl výskyt rtuti sledován zejména ve dvou hlavních řekách, a to v řece Visle a jejích 
přítocích a v řece Odře. 

Visla je nejdelší řeka v Polsku (celková délka je 1 068 km). Její povodí zaujímá rozlohu 193,91 km2, 
vlévá se do Baltského moře. Kontaminace řeky Visly byla hodnocena na základě analýz 513 ryb 
patřících do 16 druhů (Studnicka, 1981). Výsledky analýz prokázaly, že horní přítoky Visly ne-
jsou kontaminované rtutí. K těmto přítokům patří řeky Skawa a San, stejně jako řeka Tanew 
z oblasti Leczyca-Wlodawských jezer. Pokud jde o vlastní řeku Vislu, ryby byly odloveny ve 4 lo-
kalitách: v Krakově, Pulawách, Swiecii a Swibně (ústí řeky). Průměrný obsah celkové rtuti v ry-
bách z jednotlivých lokalit je uveden v tab. 1. Z této tabulky je patrné, že všechny ryby z Visly 
v Krakově překročily hygienický limit 0,5 mg.kg-1. Jedná se o oblast znečištěnou činností vel-
kého množství průmyslových továren, které vypouštějí enormní množství odpadních vod ob-
sahujících rtuť a další toxické látky. V následující lokalitě řeky Visly (Pulawy) došlo k překročení 
hygienického limitu u bolena dravého (Aspius aspius), okouna říčního (Perca fluviatilis), candá-
ta obecného (Sander lucioperca) a štiky obecné. Překročení hygienického limitu bylo zjištěno 
rovněž u predátorů v lokalitě Swiecie a Swiebna. V lokalitě Swiecie byl zjištěn vyšší průměrný 
obsah celkové rtuti dokonce i u jelce tlouště (Squalius cephalus), zástupce nedravých ryb. Nej-
vyšší průměrný obsah celkové rtuti v lokalitách Swiecie a Swibno byl zjištěn u bolena dravého.

Tab. 1. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb na řece Visle a jejich přítocích (upraveno podle Studnicka, 1981).

Tab. 1. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles from river Visla and its tributaries (corrected according 

Studnicka, 1981).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Tanew Squalius cephalus 4 80–96 0,050 ± 0,01

Squalius leuciscus 5 45–100 0,065 ± 0,02

San Squalius cephalus 3 80–100 0,011 ± 0,01

Skawa Squalius cephalus 15 130–170 0,029 ± 0,04

Visla v Krakově Squalius cephalus 15 90–120 1,150 ± 0,06

Alburnus alburnus 20 18–25 0,850 ± 0,25

Cyprinus carpio 5 80–110 0,797 ± 0,04
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Lokalita Druh n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Visla v Pulawách Aspius aspius 2 1 000–1 350 1,356

Perca fluviatilis 12 80–300 1,083 ± 0,49

Sander lucioperca 16 600–800 0,626 ± 0,04

Esox lucius 16 300–850 0,565 ± 0,03

Alburnus alburnus 12 20–30 0,325 ± 0,03

Abramis brama 26 140–340 0,312 ± 0,09

Leuciscus idus 29 280–646 0,240 ± 0,15

Chondrostoma nasus 11 330–800 0,224 ± 0,03

Squalius cephalus 18 40–125 0,152 ± 0,04

Rutilus rutilus 24 30–110 0,129 ± 0,04

Visla v Swiecii Aspius aspius 14 550–2 360 0,862 ± 0,32

Squalius cephalus 12 700–1 600 0,680 ± 0,20

Esox lucius 19 230–420 0,364 ± 0,07

Perca fluviatilis 25 50–170 0,362 ± 0,03

Abramis brama 19 180–620 0,294 ± 0,80

Rutilus rutilus 17 130–430 0,272 ± 0,35

Leuciscus idus 18 110–250 0,115 ± 0,11

Visla ve Swiebně Aspius aspius 17 800–2 100 0,594 ± 0,18

Perca fluviatilis 22 100–420 0,551 ± 0,26

Rutilus rutilus 23 180–830 0,265 ± 0,09

Stizostedion lucioperca 20 750–2 500 0,237 ± 0,08

Anguilla anguilla 38 200–1 650 0,226 ± 0,08

Leuciscus idus 17 250–490 0,212 ± 0,04

Abramis brama 19 50–400 0,111 ± 0,02

Další údaje o zatížení řeky Visly rtutí přináší studie Falandysze a kol. (2000). V této studii jsou 
uvedeny výsledky získané v roce 1997, kdy bylo hodnoceno 158 ryb patřících do 8 druhů. Od-
lov byl proveden v ústí řeky Visly (Vislanský záliv) a v dolní části Visly v  lokalitě Blotník. Tyto 
lokality se nacházejí v zemědělské oblasti. Zjištěné hodnoty obsahu celkové rtuti jsou uvedeny 
v tab. 2. Ryby z řeky Visly v dolní části i v ústí řeky obsahovaly velmi nízké koncentrace rtuti. 
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Tab. 2. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb z řeky Visly (upraveno podle Falandysz a kol., 2000).

Tab. 2. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles from Visla river (corrected according Falandysz et al., 

2000).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Ústí řeky Visly Pelecus cultratus 16 200 ± 11 0,088 ± 0,04

Rutilus rutilus 26 72 ± 19 0,058 ± 0,03

Abramis brama 12 67 ± 29 0,069 ± 0,03

Acerina cernua 30 41 ± 6 0,066 ± 0,04

Perca fluviatilis 30 41 ± 6 0,090 ± 0,04

Sander lucioperca 23 113 ± 46 0,110 ± 0,06

Dolní část řeky Visly 
v lokalitě Blotník

Rutilus rutilus 4 40 ± 16 0,17 ± 0,04

Abramis brama 6 45 ± 29 0,16 ± 0,16

Salmo trutta 2 24 0,11

Perca fluviatilis 6 41 ± 11 0,14 ± 0,02

Lota lota 3 140 ± 26 0,16 ± 0,04

Další sledování rtuti na řece Visle bylo provedeno v průběhu let 1998, 2000 a 2002 a tento-
krát byly zvoleny lokality v okolí Varšavy a Wlodaweku. Výsledky tohoto sledování uvádí práce 
Stężycka a kol. (2005). V tomto případě bylo odloveno celkem 82 ryb. Nejvyšší průměrný obsah 
rtuti ve svalovině ryb byl zjištěn v roce 1998 a to 0,122 ± 0,007 mg.kg-1, v roce 2000 byl nejvyšší 
průměrný obsah rtuti 0,193 ± 0,019 mg.kg-1 a v roce 2002 to bylo 0,209 ± 0,027 mg.kg-1. Z vý-
sledků je zřejmé, že na těchto lokalitách nedošlo k překročení hygienického limitu stanovené-
ho Evropským parlamentem a lze tedy konstatovat, že řeka Visla v okolí Varšavy a Wlodaweku 
není zatížená rtutí. 

Monitoring zatížení řeky Odry na území Polska rtutí byl prováděn v letech 1984–1988 na 3 
lokalitách (Szczecin na dolním toku řeky Odry, ústí řeky Odry a jižní část Szczecinské laguny). 
Na analýzy bylo odloveno vždy 20 kusů ryb každého druhu (plotice obecná, cejn velký a can-
dát obecný). Získané hodnoty jsou uvedeny v tab. 3 (Protasowicki, 1991). Vzhledem k tomu, že 
naměřené hodnoty obsahu celkové rtuti jsou velmi nízké jak u dravých druhů, tak i u zástupců 
nedravých druhů ryb, bylo konstatováno, že jižní část szczecinské laguny a lokality na dolním 
toku řeky Odry jsou poměrně nezatížené rtutí.
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Tab. 3. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb na třech sledovaných lokalitách v dolních úsecích řeky Odry 

(upraveno podle Protasowicki, 1991).

Tab. 3. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles  at three observed localities in lower parts of river Odra 

(corrected according Protasowicki, 1991).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Szczecin na dolním 
toku řeky Odry

Rutilus rutilus 20 238 ± 97 0,115 ± 0,035

Abramis brama 20 857 ± 220 0,048 ± 0,018

Sander lucioperca 20 1 039 ± 563 0,053 ± 0,040

Ústí řeky Odry Rutilus rutilus 20 224 ± 59 0,067 ± 0,041

Abramis brama 20 869 ± 173 0,037 ± 0,020

Sander lucioperca 20 1 143 ± 475 0,040 ± 0,043

Jižní část Szczecinské 
laguny

Rutilus rutilus 20 276 ± 145 0,072 ± 0,033

Abramis brama 20 820 ± 272 0,034 ± 0,022

Sander lucioperca 20 1 232 ± 553 0,036 ± 0,041

slOVensKO

Na  Slovensku bylo prováděno sledování zatížení rtutí na  řece Nitře (Andreji a  kol., 2005). 
Jak vyplývá z uvedené práce, z řeky Nitry bylo pod městem Partizánské v roce 2003 odloveno 
a analyzováno 36 ryb patřících do 4 druhů. V tab. 4 jsou uvedeny průměrné obsahy celkové rtu-
ti z analyzovaných ryb. Nejvyšší průměrný obsah celkové rtuti byl ve svalovině okouna říčního 
4,50 ± 1,27 mg.kg-1, naopak nejnižší průměrná hodnota celkové rtuti byla 1,90 ± 0,22 mg.kg-1, 
což jsou poměrně vysoké hodnoty, za jejichž původ je zodpovědný chemický závod v Nová-
kách. V  následujícím   roce 2004 bylo odloveno na  řece Nitře v  lokalitě mezi Novými Zámky 
po  Bánov 56 ryb patřících do  5 druhů. Nejvyšší průměrný obsah celkové rtuti byl stanoven 
u sumce velkého (Silurus glanis), zástupce dravých druhů ryb, a to 1,53 mg.kg-1. Nejnižší prů-
měrný obsah celkové rtuti byl u karase zlatého (Carassius auratus) 0,65 mg.kg-1. Ostatní hod-
noty jsou uvedeny v tab. 5. Průměrný obsah celkové rtuti se postupně snižoval: sumec velký 
> plotice obecná (Rutilus rutilus) > jelec tloušť > parma obecná (Barbus barbus) > karas zlatý 
(Andreji a kol., 2006). Jak vyplývá z prezentovaných výsledků, řeka Nitra pod městem Partizán-
ské je oblastí kontaminovanou rtutí a došlo zde k mnohonásobnému překročení hygienického 
limitu. Zatížení rtutí na řece Nitře v lokalitě mezi Novými Zámky a Bánovem je oproti předchozí 
lokalitě nižší, avšak i zde byl překročen hygienický limit u všech analyzovaných druhů ryb. 
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Tab. 4. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb na řece Nitře pod městem Partizánské v roce 2003 (upraveno 

podle Andreji a kol., 2005).

Tab. 4. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles  in Nitra river below the town Partizanské in 2003 (correc-

ted according Andreji et al., 2005).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Nitra pod městem 
Partizánské

Leuciscus cephalus 13 406 ± 193 2,30 ± 0,61

Barbus barbus 9 508 ± 403 3,40 ± 1,07

Rutilus rutilus 8 145 ± 72 1,90 ± 0,22

Perca fluviatilis 6 124 ± 26 4,50 ± 1,27

Tab. 5. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb na řece Nitře v lokalitě mezi Novými Zámky a Bánovem v roce 

2004 (upraveno podle Andreji a kol., 2006).

Tab. 5. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles  in Nitra river between Nové Zámky and Bánov in 2004 

(corrected according Andreji et al., 2006).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Nitra mezi Novými 
Zámky a Bánovem

Leuciscus cephalus 14 388 ± 382 0,76 ± 0,28

Barbus barbus 8 1 410 ± 730 0,70 ± 0,15

Carassius auratus 13 346 ± 333 0,65 ± 0,20

Rutilus rutilus 10 130 ± 53 0,78 ± 0,16

Silurus glanis 11 1 615 ± 1 700 1,53 ± 0,80

MaĎaRsKO

V Maďarsku byla pozornost zaměřena na jezero Balaton a řeku Tiszu. Jezero Balaton je největší 
jezero ve střední Evropě, zaujímá celkovou plochu 596 km2 a jeho průměrná hloubka je 3,25 m. 
Jako možné zdroje kontaminace jezera Balaton rtutí jsou komunální odpadní vody, skládky 
a silniční a železniční doprava podél jezera. V říjnu 1999 zde byl sledován obsah celkové rtuti 
ve svalovině, játrech a žábrách u 58 kusů jelce tlouště. Průměrná koncentrace rtuti ve svalovině 
byla 0,10 ± 0,04 mg.kg-1, v játrech 0,09 ± 0,04  mg.kg-1 a v žábrách 0,01 ± 0,01 mg.kg-1. V květnu 
2000 byly provedeny obdobné analýzy u 48 kusů cejna velkého a v tomto případě byly zjištěny 
následující hodnoty: ve svalovině 0,19 ± 0,14 mg.kg-1, játrech 0,17 ± 0,10 mg.kg-1 a v žábrech 
0,04 ± 0,03 mg.kg-1 (Farkas a kol., 2003). V roce 1997 byly odloveny ryby na čtyřech lokalitách: 
Keszthely, Szigliget, v centrální části jezera a v západní části jezera. I v tomto případě se rtuť 
kumulovala hlavně ve svalovině. Nejvyšší průměrný obsah celkové rtuti byl zjištěn u candáta 
obecného a úhoře říčního (zástupce dravých druhů ryb) a cejna velkého (Farkas a kol., 2000). 
Získané hodnoty byly nízké, nedosahovaly hodnoty 0,5 mg.kg-1 dané Nařízením Komise ev-
ropského parlamentu. Jezero Balaton je považováno za poměrně nekontaminovanou lokalitu.

Další sledování bylo zaměřeno na řeku Tiszu (Csépai a Waijandt, 1989). V lokalitě Szolnok bylo 
odloveno 132 ryb patřících k 18 druhům. Obsah rtuti byl analyzován pouze v žábrách odlove-
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ných ryb. Dle zjištěných výsledků byla tato lokalita označena jako poměrně nekontaminovaná. 
V  lednu roku 2000 došlo k znečištění řek Szamos, Tiszy a Dunaje kyanidy a těžkými kovy ze 
zlatého dolu Baia Mare v  Rumunsku blízko hranic s  Maďarskem (Fleit a  Lakatos, 2003). Tato 
událost iniciovala realizaci sledování míry zatížení ryb rtutí odlovených v řece Tisze. V roce 2000 
zde bylo odloveno mezi městy Tiszaadony (668 říčních km) a Szeged-Tápé (180 říčních km) 117 
kusů štik obecných. Průměrná hmotnost odlovených ryb činila 239,2 g. Na horním toku řeky 
nad jezerem Tisza byl průměrný obsah rtuti 0,149 ± 0,049 mg.kg-1 a na dolním toku řeky Tis-
zy pod jezerem Tisza 0,303 ± 0,093 mg.kg-1. Uvedené výsledky prokazují, že řeka Tisza zůstala 
v uvedeném úseku i přes únik odpadních vod z Baia Mare poměrně nekontaminovanou rtutí. 

bOsna a heRCeGOVina

Sledování kontaminace vodního prostředí rtutí zde bylo provedeno v roce 2003 na  jezeře 
Svitava v Národním parku Hutovo Blato (Has-Schön a kol., 2008a). V uvedeném jezeře bylo od-
loveno a analyzováno 6 druhů ryb. Nejvyšší průměrné koncentrace rtuti byly u většiny druhů 
ryb nalezeny ve svalovině. Výjimkou byly hodnoty zjištěné u kapra obecného (Cyprinus carpio) 
a pstruha cetinského (Salmo dentex). Nejnižší průměrné koncentrace rtuti byly zjištěny v goná-
dách. Z výsledků uvedených v tab. 6 je patrné, že jezero Svitava je poměrně nekontaminova-
nou oblastí z hlediska zatížení rtutí. 

Tab. 6. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve tkáních ryb z jezera Svitava v Národním parku Hutovo Blato (upraveno podle Has-Schön a kol., 

2008a).

Tab. 6. Content of total mercury (mg.kg-1) in tissues of fish from the lake Svitava in National park Hutovo Blato (corrected according 

Has-Schön et al., 2008a).

Lokalita Tkáň

Hg mg.kg-1 (x ± SD)

Druh

Cyprinus 
carpio

Tinca tinca Lepomis 
gibosus

Carassius 
auratus

Salmo dentex Anguilla 
anguilla

Jezero 
Svitava

svalovina 0,031 ± 0,007 0,125 ± 0,004 0,159 ± 0,004 0,147 ± 0,003 0,051 ± 0,003 0,159 ± 0,004

játra 0,011 ± 0,002 0,028 ± 0,003 0,036 ± 0,004 0,033 ± 0,004 0,067 ± 0,005 0,072 ± 0,004

ledviny 0,021 ± 0,005 0,040 ± 0,004 0,050 ± 0,003 0,047 ± 0,005 0,058 ± 0,006 0,081 ± 0,004

žábry 0,096 ± 0,007 0,079 ± 0,008 0,071 ± 0,004 0,065 ± 0,006 0,098 ± 0,008 0,091 ± 0,008

gonády 0,009 ± 0,003 0,008 ± 0,002 0,010 ± 0,002 0,009 ± 0,001 0,005 ± 0,002 –

Druhou sledovanou lokalitou byla vodní nádrž Buško Blato, která byla postavena v roce 1972. 
Jedná se o nádrž s průměrnou hloubkou 5 m. Odlovy ryb zde byly provedeny v roce 2005. Nej-
vyšší průměrné koncentrace celkové rtuti byly nalezeny ve svalovině, a naopak nejnižší v go-
nádách analyzovaných ryb (Has-Schön a kol., 2008b). Z výsledků uvedených v tab. 7 je zřejmé, 
že hygienický limit 0,5 mg.kg-1 byl překročen ve  svalovině pstruha obecného (Salmo trutta). 
U ostatních sledovaných druhů ryb byly průměrné hodnoty obsahu celkové rtuti ve svalovině 
těsně pod hranicí 0,5 mg.kg-1 a postupně se snižující koncentrace rtuti byly nalezeny v játrech, 
ledvinách a gonádách.
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Tab. 7. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve tkáních ryb z lokality Buško Blato (upraveno podle Has-Schön a kol., 2008b).

Tab. 7. Content of total mercury (mg.kg-1) in tissues of fish from locality Buško Blato (corrected according Has-Schön et al., 2008b).

Lokalita Tkáň

Hg mg.kg-1 (x ± SD)

Druh

Aulopyge hűgeli Chondrostoma 
phoxinus

Leuciscus turskyi Salmo trutta

Buško Blato svalovina 0,493 ± 0,119 0,482 ± 0,094 0,494 ± 0,135 0,668 ± 0,096

játra 0,208 ± 0,038 0,209 ± 0,042 0,225 ± 0,039 0,284 ± 0,070

ledviny 0,108 ± 0,210 0,133 ± 0,013 0,123 ± 0,010 0,192 ± 0,043

gonády 0,099 ± 0,016 0,068 ± 0,018 0,101 ± 0,012 –

Další sledovanou oblastí byla řeka Neretva, kde bylo vybráno 6 lokalit (Djedjibegovic a kol., 
2012). Jednalo se o lokality: L1) 2 km nad městem Konjic; L2) 3 km pod Konjic (první městská 
lokalita na řece); L3) 2 km nad městem Mostar; L4) 3 km pod městem Mostar (hlavní průmyslo-
vá zóna na řece Neretvě); L5) 2 km nad městem Metković a L6) 3 km pod městem Metković (lo-
kalita blízko hranic s Chorvatskem). Výsledky jsou uvedeny v grafu 1. Nejvyšší průměrný obsah 
celkové rtuti ve svalovině a játrech analyzovaných ryb byl z lokality L6, kdy došlo k překročení 
hygienického limitu 0,5 mg.kg-1. Nejnižší průměrný obsah celkové rtuti byl ve vzorcích z loka-
lity L5. 

Graf 1. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině a játrech ryb z lokalit na řece Neretvě (upraveno podle Djedjibegovic a kol., 2012).

Graf 1. Content of total mercury (mg.kg-1) in muscles and livers of fish from localities in Neretva (corrected according Djedjibegovic et 

al., 2012).
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ChORVatsKO

Zatížení řeky Neretvy bylo dále sledováno na území jižního Chorvatska v lokalitě pod měs-
tem Metković (Has-Schön a kol., 2006). V okolí této lokality se nenachází žádný velký průmyslo-
vý zdroj. Odlovy ryb byly provedeny v roce 2003. Průměrné výsledky analýz obsahu rtuti jsou 
uvedeny v tab. 8. Průměrná koncentrace celkové rtuti byla ve všech vzorcích nízká. Nejvyšší 
průměrná hodnota celkové rtuti byla 0,198 ± 0,043 mg.kg-1 ve svalovině cípala hlavatého (Mu-
gil cephalus). V játrech nebyla překročena hodnota průměrné koncentrace 0,1 mg.kg-1 celkové 
rtuti, což odpovídá nekontaminovaným oblastem.

Tab. 8. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve tkáních ryb z řeky Neretvy v lokalitě pod městem Metković (upraveno podle Has-Schön a kol., 

2006).

Tab. 8. Content of total mercury (mg.kg-1) in tissues of fish from river Neretva in locality below the town Metković (corrected according 

Has-Schön et al., 2006).

Lokalita Tkáň

Hg mg.kg-1 (x ± SD)

Druh

Cyprinus carpio Tinca tinca Leuciscus 
svallizi

Mugil cephalus Anguilla 
anguilla

Neretva svalovina 0,190 ± 0,057 0,121 ± 0,024 0,078 ± 0,032 0,198 ± 0,043 0,114 ± 0,009

játra 0,080 ± 0,027 0,096 ± 0,032 0,058 ± 0,040 0,091 ± 0,025 0,081 ± 0,030

ledviny 0,125 ± 0,018 0,071 ± 0,043 0,058 ± 0,034 0,143 ± 0,034 0,072 ± 0,027

žábra 0,084 ± 0,034 0,066 ± 0,031 0,057 ± 0,032 0,111 ± 0,010 0,105 ± 0,012

gonády 0,057 ± 0,020 0,040 ± 0,033 0,044 ± 0,032 – –

Na území Chorvatska bylo dále sledováno 5 lokalit v okolí Záhřebu (Bošnir a kol., 2003). Jednalo 
se o řeku Sava a jezero Jarun. Řeka Sava v Záhřebu je hlavním příjemcem odpadních vod v Chor-
vatské republice. Jak se však ukázalo, přes tuto skutečnost, průměrný obsah rtuti zjištěný ve sva-
lovině odchycených ryb z čeledi Ictaluridae dosáhl maximální hodnoty 0,214 ± 0,136 mg.kg-1. 
 Ještě nižší průměrné hodnoty byly nalezeny v rybách odchycených v jezeře Jarun. Na zákla-
dě těchto výsledků byly uvedené lokality označeny jako poměrně nekontaminované rtutí. Po-
drobnější výsledky ze studie Bošnira a kol. (2003) jsou uvedeny v tab. 9. 
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Tab. 9. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb u dvou čeledí z řeky Sava a jezera Jarun (upraveno podle Bošnira a kol., 2003).

Tab. 9. Content of total mercury (mg.kg-1) in muscles of fish from the river Sava and lake Jarun (corrected according Bošnira et al., 2003).

Lokalita n Čeleď Hg (mg.kg-1) 
x ± SD

Sava nad Záhřebem 2 Ictaluridae 0,187 ± 0,176

36 Cyprinidae 0,167 ± 0,098

Sava v Záhřebu 4 Ictaluridae 0,214 ± 0,136

30 Cyprinidae 0,165 ± 0,078

Sava pod Záhřebem 4 Ictaluridae 0,191 ± 0,212

27 Cyprinidae 0,159 ± 0,174

Jezero Jarun 18 Ictaluridae 0,081 ± 0,075

64 Cyprinidae 0,075 ± 0,083

řeCKO

V  Řecku byla sledována kontaminace rtutí na  vybraných lokalitách řeky Ne-
stos. Řeka Nestos pramení na  jihu Bulharska a  dolní část jejího toku protéká Řec-
kem, kde ústí do  Egejského moře. V  roce 2004 byly odloveny z  této řeky (z  její řec-
ké části) ryby na  2 lokalitách, a  to Paranesti a  Komnina. Na  lokalitě Komnina byly 
zjištěny nejnižší průměrné hodnoty obsahu rtuti u  jelce tlouště 0,024 ± 0,003 mg.kg-1 

a  nejvyšší u  parmičky kruhošupinné (Barbus cyclolepis) 0,169 ± 0,025 mg.kg-1. 
A  v  podstatě srovnatelné hodnoty byly nalezeny u  ryb odlovených v  lokalitě Paranesti, kde 
byla zjištěna průměrná hodnota obsahu rtuti u jelce tlouště 0,031 ± 0,013 mg.kg-1 a u parmičky 
kruhošupinné 0,099 ± 0,022 mg.kg-1 (Christoforidis a kol., 2008). Z těchto hodnot vyplývá, že 
tato část řeky není výrazně zatížená rtutí. 

něMeCKO

Zatížením vodního prostředí vybraných lokalit na území Německa rtutí se zabývá studie au-
torů Lepoma a kol. (2012). Uvedení autoři shromáždili výsledky analýz vzorků cejna velkého 
odloveného v letech 1993–2009 z německých řek Dunaj, Rýn, Saar a Labe a jeho dvou přítoků 
(Mulde a Saale). Podle výše kontaminace rtutí byly sledované lokality v letech 2005–2009 roz-
děleny do tří skupin:

 1) Řeky, kde byl obsah rtuti ve vzorcích ryb pod 0,150 mg.kg-1; do této skupiny patří řeka Saar, 
horní a střední úsek řeky Rýn a ústí řeky Labe. 

2) Skupina s obsahem rtuti ve svalovině ryb v rozmezí od 0,178 do 0,239 mg.kg-1; tuto skupi-
nu tvoří na řece Rýn lokality Iffezheim (334 říční km) a Bimmern (865 říční km), na řece Labi lo-
kalita Prosen (13 říční km) a řeka Mulde. 

3) Lokality s nejvyššími průměrnými koncentracemi rtuti ve svalovině ryb. Obsah rtuti se zde 
pohyboval v  rozmezí od  0,274 do  0,394 mg.kg-1; do  této skupiny patří na  řece Labi lokality 
Zehren (96 říční km), Barby (296 říční km) a Cumlosen (470 říční km), na řece Dunaj lokalita 
Jochenstein (2 210 říční km) a řeka Saale, která je přítokem řeky Labe blízko města Wettin. 
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Řeka Labe je jednou z nejvíce znečištěných řek v Německu. Vlivem modernizace průmyslo-
vé činnosti po roce 1990 došlo ke snížení obsahu rtuti jak v Německu, tak v České republice. 
Na řece Saale, kde byl obsah rtuti 0,013 mg.kg-1, došlo v letech 1995–2006 k téměř dvojnásob-
nému zvýšení obsahu rtuti. Koncentrace rtuti v rybách na řece Saar se zvýšila od roku 1994 
do roku 2009 z 0,073 na 0,126 mg.kg-1. 

FRanCie

Marusczak a kol. (2011) se zabývali situací na 4 jezerech ve francouzských Alpách Belledonne 
Mounts a  Grandes Rousses Mounts. Jedná se o  jezera, jejichž největším zdrojem znečištění 
rtutí je atmosférická depozice. Celkem bylo odloveno 67 sivenů alpských (Salvelinus alpinus). 
Výsledky obsahu rtuti jsou uvedeny v  tab. 10. Nejvyšší průměrný obsah rtuti byl z  jezera La 
Sagne 0,185 ± 0,084 mg.kg-1. Nejnižší průměrný obsah rtuti byl ze vzorku sivena alpského od-
loveného z jezera Poursollet 0,097 ± 0,019 mg.kg-1. Obsah rtuti ve francouzských jezerech je 
pod hygienickým limitem. 

Tab. 10. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb z francouzských jezer (upraveno podle Marusczak a kol., 2011).

Tab. 10. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles  from French lakes (corrected according Marusczak et 

al., 2011).

Lokalita n Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Poursollet 8 308,62 ± 52,77 0,097 ± 0,019

Crop 27 91,59 ± 42,7 0,168 ± 0,065

La Sagne 18 90,61 ± 15,59 0,185 ± 0,084

Bramant 14 184,79 ± 57,23 0,147 ± 0,064

itálie

V Itálii byla zaměřena pozornost na řeku Cecinu a její přítoky v Toskánsku. Scerbo a kol. (2005) 
uvádějí výsledky obsahu celkové rtuti ve vzorcích ryb odlovených v roce 2001 na 2 lokalitách, 
a to 7 km nad ústím řeky a v Ponteginori. V Toskánsku je mnoho přírodních a antropogenních 
zdrojů rtuti. Mezi hlavní zdroje kontaminace prostředí patří geotermální elektrárna blízko Lar-
delleru a továrna vyrábějící chlór poblíž pobřežního města Livorno. V lokalitě Ponteginori byla 
ve svalovině jelce tlouště průměrná koncentrace celkové rtuti 0,46 mg.kg-1, ve svalovině ost-
roretky (Chondrostoma toxostoma) 0,41 mg.kg-1 a svalovině úhoře říčního 1,04  mg.kg-1. Podle 
Nařízení Evropského parlamentu, kde je uvedený maximální limit obsahu rtuti ve  svalovině 
úhoře říčního 1 mg.kg-1, došlo ve vzorcích ryb z řeky Ceciny z lokality Ponteginori k překročení 
hygienického limitu. Naopak lokalita 7 km nad ústím řeky je poměrně nekontaminovaná, prů-
měrná koncentrace celkové rtuti ve svalovině jelce tlouště byla 0,13 mg.kg-1. 
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španělsKO

Raldúa a  Pedrocchi (1996) se zaměřili na  posouzení úrovně kontaminace rtutí na  řekách 
Gállego a  Cinca v  severovýchodní části Španělska. Ryby byly odloveny v  roce 1993 z  řeky 
Gállego nad městem Gurrea de Gállego a Ballobar a z řeky Cinca. Lokality jsou pod chemickou 
továrnou vyrábějící chlór. Průměrné hodnoty obsahu celkové rtuti uvedené v tab. 11 překročily 
u všech vzorků ryb hygienický limit a jedná se tedy o lokalitu poměrně znečištěnou rtutí.  Nej-
vyšší průměrný obsah celkové rtuti na řece Gállego byl ve svalovině parmy graelsové (Barbus 
graellsi) 2,00 mg.kg-1 a na řece Cince ve svalovině štiky obecné 2,80 mg.kg-1. Nejnižší průměrný 
obsah rtuti byl na řece Gállego ve svalovině kapra obecného 0,74 mg.kg-1. Z tab. 11 vyplývá, 
že průměrný obsah rtuti byl u všech druhů ryb, a to dokonce i u druhů nedravých, vysoko nad 
hygienickým limitem daným Nařízením Komise evropských společenství. Příčinou této konta-
minace jsou odpadní vody z továrny Quimica del Cinca vyrábějící chlór.

Tab. 11. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb z řek Gállego a Cinca (upraveno podle Raldúa a Pedrocchi, 1996).

Tab. 11. Content of total mercury (mg.kg-1) in muscles of fish from Gállego and Cinca rivers (corrected according Raldúa and Pedrocchi, 

1996).

Lokalita Druh n Hg (mg.kg-1)
x

Gállego Barbus graellsi 27 2,00

Cyprinus carpio 5 0,74

Esox lucius 7 1,73

Cinca Barbus graellsi 23 1,96

Cyprinus carpio 16 1,44

Esox lucius 2 2,80

V  roce 2005 bylo odloveno 34 ryb na  řece Tagus v  centrálním Španělsku (Berzas Nevado 
a kol., 2011). Řeka je znečištěná průmyslovou činností a komunálními odpady. Ve studii byly 
sledovány ryby ze 3 lokalit. Výsledky uvádí tab. 12. Kontrolní lokalita na řece Tagus je 160 km 
nad přítokem řeky Jarama. Druhá lokalita na řece Tagus se nachází v místě, kde opouští Toledo, 
a nad vtokem řeky Jaramy. Poslední sledovanou lokalitou je nádrž Castrejón. Koncentrace rtuti 
ve svalovině ryb je vysoká vlivem průmyslové činnosti a komunálních odpadních vod. Nejvyšší 
průměrný obsah rtuti (1,057 ± 0,392 mg.kg-1) byl zjištěn ve svalovině kapra obecného z nádr-
že Castrejón. Nejnižší průměrná hodnota rtuti ve svalovině byla ve vzorku sumečka černého 
(Ameiurus melas) z nádrže Castrejón 0,159 ± 0,085 mg.kg-1. Nejvyšší průměrný obsah rtuti v já-
trech byl u kapra obecného z lokality pod Toledem 0,810 ± 0,085 mg.kg-1. Nejnižší průměrná 
koncentrace rtuti v játrech byla zjištěna u sumečka černého (0,126 ± 0,083 mg.kg-1) v nádrží 
Castrejón.
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Tab. 12. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině a játrech ryb z řeky Tagus (upraveno podle Berzas Nevado a kol., 

2011).

Tab. 12. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in  muscles  and livers of fish from the river Tagus (corrected according 

Berzas Nevado et al., 2011).

Lokalita Druh n
Hmotnost (g)
x ± SD

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Svalovina Játra

Tagus – kontrolní lokalita Chondrostoma miegii 10 34 ± 9 0,270 ± 0,161 –

Tagus – pod Toledem Cyprinus carpio 3 760 ± 105 0,630 ± 0,543 0,810 ± 0,085

Ameiurus melas 4 77 ± 17 0,460 ± 0,289 0,435 ± 0,275

Nádrž Castrejón Cyprinus carpio 5 819 ± 35 1,057 ± 0,392 0,148 ± 0,108

Ameiurus melas 12 146 ± 34 0,159 ± 0,085 0,126 ± 0,083

Carrasco a kol. (2011) se zaměřili na řeku Ebro. Jedná se o řeku dlouhodobě znečišťovanou 
rtutí následkem přítomnosti průmyslových odpadů z chemické továrny na výrobu chlóru Al-
beit. Průměrný obsah celkové rtuti u dravých druhů ryb byl 0,848 ± 0,476 mg.kg-1 a u nedra-
vých druhů ryb 0,305 ± 0,163 mg.kg-1.  

luCeMbuRsKO

Boscher a kol. (2010) uvádějí ve své studii výsledky obsahu rtuti z 10 lokalit na 7 řekách v se-
verním Lucembursku. Ryby byly odloveny v roce 2007, celkově bylo analyzováno 85 ryb pat-
řících do 4 druhů. Výsledky jsou uvedeny v tab. 13. Nejnižší průměrná koncentrace rtuti byla 
0,025 ± 0,014 mg.kg-1 ve svalovině parmy obecné z  lokality Moulin de Kalborn na  řece Our. 
Nejvyšší průměrný obsah rtuti byl ve svalovině úhoře říčního 0,317 ± 0,110 mg.kg-1 z lokality 
Upper-Sûre na řece Sûre.

Tab. 13. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb v lucemburských řekách (upraveno podle Boscher a kol., 2010).

Tab. 13. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles  from Luxembourg rivers (corrected according Boscher 

et al., 2010).

Lokalita (řeka) Lokalita Druh n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Syrbaach Syrbaach Barbatula barbatula 10 0,046

Squalius cephalus 3 127–418 0,087 ± 0,081

Sûre Upper-Sûre Barbatula barbatula 10 0,037 ± 0,022

Squalius cephalus 13 271–1 927 0,298 ± 0,175

Barbus barbus 8 32–530 0,096 ± 0,118

Anguilla anguilla 9 440–1 324 0,317 ± 0,110

Our Moulin de Kalborn Barbatula barbatula 10 0,077

Squalius cephalus 2 61–81 0,036 ± 0,014

Barbus barbus 3 27–120 0,025 ± 0,014
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Our Stolzembourg Barbatula barbatula 10 0,028

Squalius cephalus 3 169–1 920 0,083 ± 0,088

Barbus barbus 3 31–54 0,026 ± 0,005

Wallendorf Barbatula barbatula 10 0,026

Squalius cephalus 3 93–286 0,061 ± 0,025

Barbus barbus 3 99–119 0,028 ± 0,004

Anguilla anguilla 2 615–1 102 0,176 ± 0,013

Wark Welscheid Barbatula barbatula 10 0,045

Squalius cephalus 3 81–1 636 0,102 ± 0,099

Wiltz Winseler Barbatula barbatula 10 0,049

Squalius cephalus 3 64–120 0,046 ± 0,018

Merkholtz Barbatula barbatula 10 0,034

Squalius cephalus 3 94–103 0,062 ± 0,006

Barbus barbus 3 28–80 0,046 ± 0,033

Troine Neimillen Barbatula barbatula 10 0,038

Squalius cephalus 3 87–597 0,142 ± 0,101

Clerve Drauffelt Barbatula barbatula 10 0,165

Barbus barbus 3 1 159–1 485 0,127 ± 0,053

Anguilla anguilla 3 502–840 0,159 ± 0,016

lOtyšsKO

V letech 1994–1996 prováděli Klavinš a kol. (1998) monitoring obsahu těžkých kovů na 16 
lotyšských jezerech, z  nichž na  6 bylo provedeno měření obsahu celkové rtuti ve  svalovině 
okouna říčního. Vybraná jezera nebyla znečištěná antropogenními zdroji. Z  výsledků, které 
jsou uvedené v tab. 14, je zřejmé, že nedošlo k překročení hygienického limitu, jedná se tedy 
o rtutí poměrně nekontaminovaná jezera.

Tab. 14. Obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině okouna říčního (Perca fluviatilis) z lotyšských jezer (upraveno podle Klavinš a kol., 

1998).

Tab. 14. Content of total mercury (mg.kg-1) in muscles of perch (Perca fluviatilis) from Latvian lakes (corrected according Klavinš et 

al., 1998).

Lokalita n Hg (mg.kg-1)
x ± SD

Alűksnes 12 0,12 ± 0,01

Cieceres 7 0,43 ± 0,03

Engures 5 0,16 ± 0,02

Burtnieku 16 0,34 ± 0,03

Räznas 15 0,05 ± 0,01

Lubäns 5 0,18 ± 0,01
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FinsKO

Ryby ze studie Lodenius a kol. (1983) pocházejí ze dvou nádrží Lokka a Porttipahta a dvou 
jezer Kemijärvi a Luirojärvi v severním Finsku. Jezero Luirojärvi bylo kontrolní lokalitou. Celkově 
bylo odloveno 159 ryb. Výsledky jsou uvedeny v tab. 15. Nejvyšší průměrný obsah rtuti v rybách 
byl zaznamenán u mníka jednovousého (Lota lota) a u štiky obecné z nádrže Porttipahta. V ná-
držích Lokka a Kemijärvi byl průměrný obsah rtuti vyšší než v jezeře Luirojärvi (kontrolní loka-
lita), avšak průměrný obsah rtuti ve vzorcích analyzovaných ryb z nádrží nepřekročil ve většině 
případů hygienický limit 0,5 mg.kg-1. K překročení hygienického limitu došlo jen ve svalovině 
mníka jednovousého 0,70 mg.kg-1 a v játrech síha severního (Coregonus lavaretus) 0,52 mg.kg-1 
z lokality Porttipahta. U většiny druhů ryb byl nižší obsah v játrech než ve svalovině. 

Tab. 15. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině a játrech ryb z  nádrží a jezerech v severním Finsku (upraveno 

podle Lodenius a kol., 1983).

Tab. 15. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in  fish muscles and livers from reservoirs and lakes in northern Finland 

(corrected according Lodenius et al., 1983).

Lokalita Druh n Hmotnost (g)
x

Hg (mg.kg-1) 
x

Svalovina Játra

Lokka Esox lucius 14 1 004 0,32 0,17

Perca fluviatilis 29 329 0,24 0,16

Leuciscus idus 7 694 0,15 0,07

Porttipahta Esox lucius 9 1 031 0,50 0,32

Lota lota 26 922 0,70 0,27

Perca fluviatilis 1 300 0,32 0,10

Rutilus rutilus 2 230 0,32 0,16

Coregonus lavaretus 16 605 0,20 0,52

Kemijärvi Esox lucius 11 1 049 0,38 0,13

Lota lota 5 2 130 0,30 0,08

Perca fluviatilis 2 160 0,15 0,08

Leuciscus idus 2 270 0,13 0,05

Coregonus lavaretus 3 217 0,07 0,06

Luirojärvi Esox lucius 1 200 0,04 0,10

Perca fluviatilis 11 855 0,20 0,08

Rutilus rutilus 7 30 0,20 –

Lota lota – – – 0,08

Coregonus lavaretus 13 96 0,05 0,11

Sledováním obsahu rtuti ve svalovině ryb z jezer v jižním Finsku se také zabývali Rask a Met-
sälä (1991). V tab. 16 jsou uvedeny průměrné hodnoty obsahu rtuti ve svalovině ryb ze 6 jezer 
v lesnaté oblasti Evo v Lammi. Ke stanovení obsahu rtuti bylo odloveno 96 štik obecných v le-
tech 1982–1984. K překročení hygienického limitu 1 mg.kg-1 došlo ve vzorcích ze tří jezer. Nej-
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vyšší průměrný obsah rtuti byl 1,36 mg.kg-1 ve vzorku z Haukilampi, naopak nejnižší hodnota 
obsahu rtuti byla 0,15 mg.kg-1 ve vzorku z jezera Syrjänalunen.

Tab. 16. Hmotnost (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině štik obecných (Esox lucius) z jezer v jižním Finsku (upraveno podle 

Rask a Metsälä, 1991).

Tab. 16. Weight (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in muscles of pike (Esox lucius) from lakes in southern Finland (corrected 

according Rask and Metsälä, 1991).

Lokalita n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1)
x

Nimetön 21 2–750 0,70

Haukilampi 12 210–4 600 1,36

Valkjärvi 21 18–2 200 1,13

Majajärvi 24 1–2 070 1,07

Mekkojärvi 6 13–1 130 0,25

Syrjänalunen 12 33–830 0,15

nORsKO

Amundsen a kol. (1997) se zaměřili ve své studii na sub-arktickou řeku Pasvik, která protéká 
kolem státních hranic Norska a Ruska. Norsko-ruská část řeky je dlouhá 120 km. Ryby byly od-
loveny v letech 1991 a 1992 z lokalit Kuetsjarvi, Bjørnevant a Vaggatem. Průměrná koncentrace 
rtuti ze všech druhů a lokalit byla ve svalovině ryb 0,16–0,89 mg.kg-1 a v játrech 0,14–1,1 mg.kg-1. 
Obsah rtuti v játrech byl vyšší než ve svalovině.

Obsah rtuti ve svalovině pstruha obecného sledovali (Sørmo a kol., 2011). Ryby byly odlove-
ny v roce 2008 v severní části jezera Mjøsa blízko Lillehammeru. Průměrný obsah rtuti ve sva-
lovině pstruha obecného byl 0,67 ± 0,27 mg.kg-1. Výsledky ukázaly, že jezero Mjøsa je kontami-
nované rtutí. 

šVédsKO

Obsah rtuti ve švédských jezerech v okolí Uppsaly byl sledován v letech 1991–1993. V práci 
Sonestena (2003) bylo celkem odloveno a analyzováno 571 okounů říčních a 427 plotic obec-
ných. Hodnoty obsahu celkové rtuti jsou uvedeny v tab. 17. Z výsledků obsahu celkové rtuti 
u okouna říčního je patrné, že došlo k překročení hygienického limitu 0,5 mg.kg-1. V jezerech 
Edasjön, Fälaren, Fibysjön, Mossaren, Mörtsjön, Fyrisån, Mörtsjön, Järlåsa, N. Äsjön, Ramsjön, 
S. Åsjön, Skärsjön, Länna, St. Agnsjön a Tarmlången byla naměřená hodnota obsahu rtuti vyšší 
než 1,3 mg.kg-1. V jezeře St. Hålsjön byla zjištěna nejvyšší hodnota ze všech sledovaných vzorků, 
a to 2,418 mg.kg-1 u okouna říčního. U analyzovaných plotic obecných nebyl překročen u žád-
ného vzorku hygienický limit. U 10 jezer nedošlo k překročení hodnoty 0,1 mg.kg-1. 
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Tab. 17. Hmotnost ryb (g) a obsah celkové rtuti (mg.kg-1) ve svalovině ryb z jezer v okolí Uppsaly (upraveno podle Sonestena, 2003).

Tab. 17. Weight of fish (g) and content of total mercury (mg.kg-1) in fish muscles from lakes in Uppsala country (corrected according 

Sonestena, 2003).

Lokalita

n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1) 
min–max

Perca 
fluviatilis

Rutilus 
rutilus

Perca fluviatilis Rutilus rutilus Perca 
fluviatilis

Rutilus rutilus

Alsta sjö 7 6 1,3–231 2,3–417 0,045–0,594 0,067–0,183

Assjösjön 7 4 6,3–346 4,1–181 0,035–0,253 0,025–0,071

Bredsjön 7 5 1,5–417 2,9–69 0,023–0,514 0,038–0,159

Bruksdammen 7 5 6,2–561 5,3–119 0,116–0,619 0,111–0,249

Bysjön – 5 29,9–297 – 0,050–0,317

Dalarna 5 5 21,8–72 5,5–153 0,099–0,321 0,067–0,285

Djupsjön, Alunda 6 5 1,2–224 2,7–126 0,046–0,357 0,043–0,116

Djupsjön, 
Dalälven

6 5 15,7–326 2,8–123 0,213–1,197 0,149–0,286

Eckarfjärden 7 5 10,2–679 7,1–148 0,136–0,815 0,082–0,212

Edasjön 8 6 2,6–543 3,9–275 0,031–1,356 0,067–0,200

Ensjön 7 5 5,7–259 6,5–145 0,094–0,774 0,094–0,271

Fälaren 7 5 5,2–1 003 6,4–192 0,099–1,338 0,114–0,224

Fibysjön 7 5 1,5–717 5,0–83 0,046–1,359 0,126–0,361

Finnsjön 12 10 5,4–315 4,7–149 0,101–0,583 0,108–0,229

Fjärden 8 5 2,3–528 5,9–257 0,045–1,157 0,047–0,214

Funbosjön 7 6 1,5–300 5,7–359 0,029–0,480 0,030–0,263

Gimo damm 7 5 5,0–365 4,4–154 0,101–0,846 0,083–0,139

Gisslaren 7 5 4,5–764 1,3–69 0,035–0,503 0,018–0,138

Gårsjön 7 5 5,3–516 2,6–127 0,036–0,272 0,055–0,097

Hanelundsjön 7 – 2,4–632 – 0,076–0,495 –

Huvsjön 6 6 2,2–157 2,3–102 0,054–0,368 0,060–0,119

Hålsjön 7 5 1,2–211 1,4–125 0,027–0,358 0,042–0,220

Kärven 7 5 1,0–712 3,9–170 0,075–0,362 0,045–0,080

Lillsjön, Bålsta 7 6 2,5–519 3,1–153 0,024–0,455 0,048–0,184

Lillsjön, Österby – 5 – 4,1–57 – 0,046–0,105

Lillsjön, 
Österbybruk

7 – 2,5–248 – 0,035–0,537 –

Lindsjön 6 6 3,3–41 1,3–70 0,082–0,300 0,070–0,163

Lissvass 7 5 7,1–373 6,6–156 0,086–1,211 0,106–0,392

Lumpen 8 5 1,4–793 13,8–175 0,031–0,605 0,066–0,267

Långsjön, 
Almunge

8 6 2,0–247 6,4–409 0,057–0,699 0,089–0,189

Långsjön, 
Björklinge

7 6 5,3–295 2,6–463 0,018–0,271 0,026–0,121
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Lokalita

n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1) 
min–max

Perca 
fluviatilis

Rutilus 
rutilus

Perca fluviatilis Rutilus rutilus Perca 
fluviatilis

Rutilus rutilus

Långsjön, Knutby 7 5 6,1–496 5,8–191 0,088–0,726 0,098–0,139

Långsjön, Länna 7 8 1,6–454 5,5–581 0,034–0,814 0,045–0,203

Löhammarsjön 7 5 1,3–263 1,2–134 0,047–0,363 0,050–0,119

Mossaren 20 12 6,8–456 4,6–184 0,089–1,316 0,063–0,481

Mörtsjön, Fyrisån 7 6 1,4–1 161 17,3–78 0,028–1,313 0,046–0,181

Mörtsjön, Järlåsa 7 5 2,6–678 2,3–138 0,039–1,580 0,061–0,260

N. Äsjön 7 5 8,0–511 6,8–193 0,204–1,256 0,059–0,183

Norrsjön, Knutby 8 7 2,8–969 2,8–279 0,030–0,845 0,047–0,193

Norrsjön, 
Norreda

7 5 2,9–574 5,0–159 0,018–0,771 0,050–0,118

Norrsjön, 
Tysktorp

8 5 2,6–524 3,3–180 0,027–0,657 0,052–0,329

Nävergården 4 8 37,7–580 21,1–113 0,331–1,051 0,112–0,244

Ramsen 8 5 2,5–761 6,2–139 0,023–0,748 0,061–0,207

Ramsjön 7 5 1,0–972 1,2–167 0,071–1,766 0,114–0,310

Rastsjön 7 5 1,7–240 2,6–242 0,031–0,604 0,062–0,191

Ryssjön 7 5 1,5–785 3,4–182 0,019–0,293 0,033–0,050

S. Giningen 7 5 6,9–208 4,1–131 0,020–0,089 0,040–0,107

S. Åsjön 8 5 5,7–450 7,2–121 0,200–1,363 0,142–0,270

Siggeforasjön 7 5 4,9–611 4,9–173 0,094–0,815 0,067–0,258

Skälsjön 7 7 8,5–322 5,6–191 0,173–0,889 0,112–0,314

Skärsjön, Fyris – 5 – 7,0–195 – 0,036–0,153

Skärsjön, Järlåsa 7 5 6,0–254 3,1–177 0,054–0,519 0,060–0,221

Skärsjön, Länna 7 – 7,0–1 100 – 0,048–1,654 –

St. Agnsjön 7 4 7,2–531 23,1–155 0,113–1,406 0,135–0,304

St. Hallsjön 8 5 1,1–344 2,7–144 0,078–0,606 0,081–0,130

St. Hållsjön 6 5 7,9–193 6,5–142 0,222–0,574 0,077–0,178

St. Hålsjön 10 4 1,6–1 049 40,7–100 0,073–2,418 0,135–0,337

Stamsjön 6 5 41,3–289 4,2–78 0,037–0,331 0,025–0,059

Stennässjön 7 5 1,2–588 2,4–161 0,028–0,493 0,056–0,092

Stordammen 7 5 1,6–330 2,4–159 0,035–0,260 0,059–0,087

Storfjärden 6 5 7,7–98 2,7–143 0,121–0,271 0,074–0,326

Storträsket 7 5 11,3–314 8,4–131 0,070–0,381 0,054–0,164

Storvikarsjön 7 5 1,7–686 2,5–182 0,053–0,347 0,027–0,087

Strandsjön 7 6 2,6–862 2,1–404 0,032–0,679 0,058–0,224

Strömmaren 11 5 8,3–483 3,2–86 0,044–0,389 0,036–0,094

Strönningsvik 4 3 7,8–149 50,2–62 0,094–0,369 0,091–0,163
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Lokalita

n Hmotnost (g)
min–max

Hg (mg.kg-1) 
min–max

Perca 
fluviatilis

Rutilus 
rutilus

Perca fluviatilis Rutilus rutilus Perca 
fluviatilis

Rutilus rutilus

Säbysjön 7 6 1,3–444 1,6–351 0,020–0,451 0,025–0,148

Sätersjön 7 6 5,5–385 3,5–166 0,204–1,200 0,136–0,466

Södersjön 8 5 2,6–339 5,3–248 0,027–0,556 0,055–0,283

Tarmlången 8 7 2,2–632 3,3–178 0,068–1,389 0,074–0,536

Testen 9 7 8,4–259 2,6–158 0,024–0,204 0,025–0,052

Trehörningen 7 5 1,4–397 7,2–170 0,024–0,564 0,046–0,120

Tvigölingen 8 6 2,0–308 28,9–113 0,059–1,071 0,174–0,335

Valloxen 7 5 2,9–859 2,9–120 0,015–0,177 0,019–0,265

Velången 7 4 2,0–373 6,8–54 0,027–0,739 0,034–0,124

Vikasjön 8 5 1,5–310 6,5–151 0,104–0,405 0,100–0,291

Vällen 7 10 2,9–796 1,2–239 0,018–0,595 0,023–0,319

Vällnoren 7 6 2,6–1 043 5,4–253 0,032–0,728 0,024–0,101

Åkerbysjön 7 5 6,5–407 7,3–211 0,100–0,904 0,095–0,212

Älgsjön 7 5 1,8–225 6,3–117 0,184–0,607 0,107–0,315

Örsjön 7 4 2,8–437 11,8–113 0,057–0,963 0,089–0,204

sOuhRn

Obsah rtuti v rybách z volných evropských vod je značně závislý nejen na historickém za-
tížení, ale i na momentální situaci v dané lokalitě. Řeka Visla v Polsku je kontaminovaná rtutí 
zejména v  lokalitě Krakov. Hlavním zdrojem kontaminace je průmyslová činnost. Sledované 
přítoky řeky Visly a řeka Odra jsou poměrně nekontaminované rtutí. Vysoké hodnoty rtuti jsou 
nalézány zejména pod chemickými továrnami, kde se vyrábí chlór amalgamovou elektrolýzou 
(řeka Nitra pod městem Partizánské na Slovensku, řeky Gállego, Cinca a Ebro ve Španělsku a lo-
kalita Ponteginori na řece Cecině v Itálii). V Maďarsku jsou lokality (Balaton a Tisza) poměrně 
nekontaminované rtutí. Mezi kontaminované lokality v Bosně a Hercegovině patří vodní nádrž 
Buško Blato a řeka Neretva pod městem Metković (Neretva protéká městskou aglomerací). Sle-
dované lokality v Chorvatsku a Řecku jsou poměrně nekontaminované rtutí. Hygienický limit 
0,5 mg.kg-1 Hg nebyl překročen na sledovaných lokalitách na řekách Dunaj, Rýn, Saar a Labe 
a  jeho dvou přítoků v  Německu.  Řeka Tagus ve  Španělsku je kontaminovaná průmyslovou 
činností a komunálními odpadními vodami. Hygienický limit 0,5 mg.kg-1 Hg byl překročen také 
na norsko-ruské řece Pasvik, na kterou má vliv průmyslová činnost v okolí hranic. Ve Francii byla 
zaměřena pozornost na jezera, kde byl obsah rtuti pod hygienickým limitem. Poměrně nekon-
taminovaná jsou také lucemburská a lotyšská jezera, naopak ve 3 jezerech ve Finsku a v jezeře 
Mjøsa v Norsku došlo k překročení hygienického limitu. Obsah rtuti v rybách z jezer ve Švédsku 
v  okolí Uppsaly byl na  několika místech vyšší, než je platný hygienický limit (ve  studii bylo 
použito rozmezí hodnot obsahu rtuti). Z prezentovaných výsledků vyplývá, že problematika 
kontaminace vodního prostředí rtutí je stále aktuální a že obsah rtuti v rybách je limitujícím 
faktorem konzumace sladkovodních ryb.
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ných českých vědecko-výzkumných institucí posoudí předloženou práci z hle diska odborného 
a věcného. Po korektuře a případných vyžádaných úpravách, které jsou realizovány a odsou-
hlaseny samotnými autory, je předložená práce doporučena k uveřej nění. O konečném uveřej-
nění prací rozhoduje redakční rada časopisu, a to se zřetelem k vědeckému významu, přínosu 
a kvalitě předložené práce. Před konečným uveřejněním první autor práce odsouhlasí publi-
kování práce v konečné podobě vlastním podpisem na speciálním formuláři „Souhlas s vytiš-
těním 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 číslová-
ny; 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 gra fi 
cký 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, ba-
revné či jinak neodpo vídající 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 žád né 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 prá ci zkra-
tek jakéhokoliv druhu, je nutné, aby byla zkratka při prvním použití vysvětlena. V ná zvu práce 
a v souhrnu se použití zkratek nedoporučuje. Jakékoliv cizí názvosloví je nutné při prvním po-
užití v textu vysvětlit v českém jazyce. Při první zmínce v textu o živočišném či rostlinném ta-
xonomickém 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 křest-
ního 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 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 zdokumen-
továno. 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 jed-
nom 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 an-

glickém 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 uvá-

dět 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 tex-
tu, se již nesmí uvádět v tabulce či jiném grafi ckém 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  jed-
notlivých autorů podle pořadí: 1) chronologický seznam publikací autora, 2) chronologický se-
znam publikací téhož autora s jedním spoluautorem, 3) chronologický seznam publikací téhož 
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autora s více než jedním spoluautorem. Více prací jednoho autora v témž roce bude odlišeno 
písmenem (např. 1989a, 1989b, atd.). 

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 ci-
zorodých 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 Veteri-
nary 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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