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1. Pracovníci a studenti oddělení v roce 2011
1.1. Pracovníci oddělení
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc., vedoucí oddělení (pedagogicko-vědecký pracovník)
Tel.: 545 133 266
E-mail: fishery@mendelu.cz
proděkan AF pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium, profesor pro obor
„Obecná a speciální zootechnika“
Doc. Dr. Ing. Jan Mareš, zástupce vedoucího oddělení (pedagogicko-vědecký pracovník)
Tel.: 545 133 270
E-mail: mares@mendelu.cz
Předseda Senátu AF MENDELU a člen senátu MENDELU, docent pro obor „Rybářství“
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., hydrobiologické pracoviště v Lednici na Moravě
(pedagogicko-vědecký pracovník), docent pro obor „Rybářství“
Tel.: 519 340 125
545 133 268
E-mail: fcela@seznam.cz
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D., (odborná asistentka od 1. 2. 2011, úvazek 0,7 na uvolněné
místo po Doc. RNDr. Ivo Sukopovi, CSc.)
Tel.: 545 133 366
E-mail: pavlareznickova@seznam.cz
Jaroslava Marešová (technická pracovnice)
Tel.: 545 133 267
E-mail: jmares@mendelu.cz
Ing. Tomáš Vítek, Ph.D. (vědecko-technický pracovník, úvazek 0,5 na výzkumný záměr
MSM6215648905, úvazek 0,5 na projekt ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
Tel.: 545 133 271, E-mail: tomas.vitek@mendelu.cz
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Ing. Tomáš Brabec (vědecko-výzkumný pracovník)
Tel: 545 133 272
E-mail: brabto@seznam.cz
Prom. biol. Jiří Heteša, CSc., emeritní učitel (hydrobiologické pracoviště v Lednici na
Moravě)
Tel.: 519 340 125
E-mail: hety.led@seznam.cz
1.2. Pregraduální studenti NMO Rybářství a hydrobiologie
V roce 2011 studium úspěšně absolvovalo 7 posluchačů, ve 4. ročníku studovalo 7
posluchačů a do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního oboru bylo přijato 6
absolventů bakalářského studia.
Úspěšně obhájené bakalářské práce v roce 2011
Bedřich Křivánek: Ichtyofauna vodního díla Husinec
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Ladislav Nezhyba: Zhodnocení vývoje škodlivého působení ptačích rybožravých predátorů v
českém rybářství
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Ladislav Ševčík: Vliv podmínek chovu na spektrum mastných kyselin ve svalovině ryb
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Petr Vaněk: Chov býložravých ryb v rybničních podmínkách
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Úspěšně obhájené diplomové práce v roce 2011
Milan Pavlík: Vliv podmínek chovu pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) na jeho
nutriční hodnotu
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
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Radim Petrek: Vliv lyžařského areálu na chemizmus a životní společenstva horského toku
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Dušan Poliak: Změny chemizmu a složení fytoplanktonu Brněnské přehrady před a po
snížení hladiny
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Milan Tkáč: Odchov raných stádií lína obecného (Tinca tinca) v kontrolovaných
podmínkách
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Jasmin Tokič: Ichtyologická charakteristika povodí řeky Svratky nad vodárenskou přehradní
nádrží Vír
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Jiří Tůma: Odchov násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca) v
kontrolovaných podmínkách s použitím oteplené vody.
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Jakub Zehnálek: Produkce násadového materiálu candáta obecného (Sander lucioperca) v
kontrolovaných podmínkách
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Státní zkoušku, která se konala dne 6. června 2011, složilo pět studentů s výsledkem
výborně (A), jeden student s výsledkem velmi dobře (C) a jeden student s výsledkem
nevyhověl (F – neobhájil diplomovou práci, obhajobu úspěšně opakoval 14. 9. 2011).
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Postgraduální studenti oddělení v roce 2011
A. Prezenční forma doktorského studia
Ing. Lucie Straková: zahájeno 29. 9. 2006 (přerušení studia od 1. 10. 2007 do 31. 8. 2010)
Školitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Téma dizertační práce: Vliv složení a hustoty rybí obsádky na modulaci vodního
květu sinic
Tel.: 545 133 272
E-mail: strakovalucie@atlas.cz
Ing. Štěpán Lang: zahájeno 30. 9. 2009
Školitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Téma dizertační práce: Modulace fyzikálně-chemických parametrů v akvakulturních
chovech lososovitých ryb
Tel.: 545 133 272
E-mail: stepanlang@gmail.com
Ing. Jan Grmela: zahájeno 30. 9. 2010
Školitel: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Téma dizertační práce: Populační dynamika rybího společenstva horního toku řeky
Svratky
Tel.: 545 133 272
E-mail: JencekG@seznam.cz
Ing. Juraj Rybnikár: zahájeno 30. 9. 2010
Školitel: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Téma dizertační práce: Chov jesetera malého (Acipenser ruthenus) v České republice
Tel.: 545 133 269
E-mail: j.rybnikar@seznam.cz
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Ing. Milan Pavlík: zahájeno 30. 9. 2011
Školitel: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Téma dizertační práce: Odchov plůdku vybraných druhů ryb v kontrolovaných
podmínkách.
Tel.: 545 133 269
E-mail: milha@seznam.cz
Ing. Roman Heimlich: zahájeno 30. 9. 2005 (přerušení studia od 26. 9. 2008 změna formy
studia na kombinovanou do 31. 12. 2011)
Školitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.)
Téma dizertační práce: Zoobentos dolního Podyjí
E-mail: R.Heimlich@seznam.cz
Ing. Vladimír Kukačka: zahájeno 29. 9. 2006 (přerušení studia od 26. 9. 2009 změna formy
studia na kombinovanou do 30. 9. 2012)
Školitel: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Téma dizertační práce: Ověření možnosti použití netradičních chovatelských postupů
v chovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.)
E-mail: kukin@email.cz
Ing. Jan Šťastný: zahájeno 29. 9. 2006 (přerušení studia od 26. 09. 2009 změna formy studia
na kombinovanou do 31. 12. 2011)
Školitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (doc. RNDr. Ivo Sukop, CSc.)
Téma dizertační práce: Zoobentos řeky Dyje
E-mail: stasnyjan@seznam.cz
Ing. Tomáš Brabec: zahájeno 30. 9. 2007 (od 1. 1. 2010 změna formy studia na
kombinovanou, přerušení studia od 26. 9. 2010 do 31. 8. 2012)
Školitel: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Téma dizertační práce: Možnosti produkčního využití rybničních ploch v různých
klimatických a hospodářských podmínkách
Tel.: 545 133 272, E-mail: brabto@seznam.cz
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Ing. Martin Cileček: zahájeno 30. 9. 2007 (přerušení studia od 26. 9. 2010 změna formy
studia na kombinovanou do 31. 3. 2012)
Školitel: doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Téma dizertační práce: Optimalizace produkce lína obecného (Tinca tinca) s použitím
kombinované technologie chovu
E-mail: cilecek@seznam.cz
B. Úspěšně obhájené dizertační práce:
Ing. Josef Makovský: Populační dynamika a prostorová distribuce parmy obecné v řece
Jihlavě pod vodním dílem Dalešice-Mohelno. MENDELU v Brně, 2011, 162 s.
Studium úspěšně ukončeno obhajobou disertační práce 25. 11. 2011
Školitel: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Oponenti: doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc., Ing. Milan Peňáz, DrSc., doc. Dr. Ing. Jan
Mareš
Souhrn:
Tato disertační práce byla zaměřena na vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních
parametrů a migrační aktivity populace parmy obecné (Barbus barbus) v řece Jihlavě pod
vodními díly Dalešice – Mohelno. Střední tok řeky Jihlavy byl v průběhu sedmdesátých až
osmdesátých let dvacátého století dramaticky změněn výstavbou energetického komplexu
skládajícího se z vodních děl Dalešice a Mohelno a jaderné elektrárny Dukovany. V
souvislosti s výstavbou energetického komplexu zde v minulosti započal intenzivní
ichtyologický výzkum. Součástí ichtyologického výzkumu bylo i značkování parem, které zde
v období let 1999 – 2002 prováděli výzkumníci ÚBO AV ČR, na které v období let 2003 –
2007 navázali pracovníci ORH MENDELU a díky kterému byla získána unikátní data o
populaci parem ve středním toku řeky Jihlavy. Vlastní data byla získávána prostřednictvím
elektrolovu v jarním a podzimním období let 2006 – 2 09. Migrace byly vyhodnoceny na
základě značkování parem značkami Floy-Tag

a zpětných odlovů značkovaných jedinců. Ze

získaných dat byly vyhodnoceny kvantitativní parametry, kondiční ukazatele, velikostní
distribuce a migrační aktivita populace parem v zájmovém území. Všechna data byla
statisticky vyhodnocena programem STATISTICA 8.0.
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Na základě získaných dat byla v řece Jihlavě stanovena průměrná abundance parem 71
ks.ha-1 a průměrná biomasa 27,3 kg.ha-1. V porovnání s údaji z předchozích sledování řeky
Jihlavy byla početnost parem zjištěná v řece Jihlavě v období let 2006 – 2007, a to i přes
pozorovaný vzestupný trend hodnot, velmi nízká. Rovněž v porovnání s jinými řekami byly
hodnoty abundance a biomasy parem z řeky Jihlavy spíše nižší. Z hlediska velikostní
distribuce náleželo nejvíce odlovených parem do velikostní skupiny 201 – 250 mm (SL),
největší zjištění jedinci náleželi do skupiny 551 – 600 mm. Samci byli zjišťováni ve
velikostech do 366 mm SL s nejvyšším zastoupením ve skupině 201 – 250 mm. Samice byly
zjišťovány ve skupinách 301 – 350 mm a výše s nejvyšším zastoupením ve skupině 401 – 450
mm a 451 – 500 mm. Ve sledované populaci bylo zjištěno 29,8 % zastoupení samic, 70,02 %
tvořili adultní samci a jedinci s neurčeným pohlavím. Ve sledované populaci parem dosahoval
průměrný koeficient vyživenosti dle Fultona (KF) počítaný z SL hodnoty 1,72. Celková
návratnost značek činila 10,52 % ze všech značkovaných parem. Návratnost značek
zjišťovaná v jarních odlovech byla vyšší, než návratnost zjišťovaná při odlovech prováděných
na podzim.
Na základě vyhodnocení dat ze zpětných odlovů byla zjištěna vysoká migrační aktivita
parem v řece Jihlavě. Zjištěné migrace měly lokální charakter na vzdálenost do 4000 m,
přičemž většina parem migrovala do vzdálenosti 1000 m od místa značkování. Pouze jeden
jedinec ulovený sportovním rybářem migroval na vzdálenost 8700 m. Dle směru pohybu bylo
57,39 % zjištěných migrací anadromních a 42,61 % katadromních. Parmy, které vykonaly
alespoň jednu migraci, tvořily 69,89 % populace, pravidelné migrace ovšem vykonávalo 17,6
% odlovených parem. Byl zjištěn vliv povodňových průtoků na migrační aktivitu parem v
řece Jihlavě. V porovnání s rokem 2008 v roce 2006 migrovaly statisticky průkazně (p <
0,005) menší jedinci. Mezi rezidentními jedinci odlovovanými v jednotlivých letech nebyl
zjištěn statisticky průkazný rozdíl.
Ing. Jana Hlávková: Vliv cyanotoxinů na fyziologické ukazatele rybího organizmu a na
kvalitu rybích produktů. MENDELU v Brně, 2011, 110 s.
Studium úspěšně ukončeno obhajobou disertační práce 13. 12. 2011.
Školitel: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Školitel specialista: doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)
Oponenti: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.,
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
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Souhrn:
První část této studie se zabývá hromaděním a vyloučením microcystinu z tkání,
hodnotí účinek vlivu cyanobakterií na kvalitu rybí svaloviny (celkový tuk, popel, bílkoviny,
sušinu, nasycené, mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny) a na krevní ukazatele
tilapie nilské (Oreochromis niloticus). Experimentální skupina ryb byla umístěna v sádkách s
přirozeným rozvojem cyanobakterií (s dominujícími Microcystis aeruginosa a M.
ichthyoblabe). Obsažený microcystin v biomase se pohyboval od 1,187 do 1,211 g . g-1 sušiny
a od 0,017,4 do 0,0254 g . l-1 ve vodě). Kontrolní skupina ryb byla umístěna v sádkách bez
zjevné formace cyanobakterií. Nejvyšší koncentrace microcystinu byla nalezena v
hepatopankreatu (383 ng.g-1 tkáně), koncentrace ve svalovině byla u všech ryb pod limitem
detekce (< 2 ng.g-1 tkáně). Statisticky významný byl vliv cyanobakterií na biochemické
ukazatele krevní plazmy.
Druhá část této studie hodnotila biochemické ukazatele krevní plazmy a množství
microcystinu ve tkáních u kapra obecného (Cyprinus carpio L.). Ryby pocházely z
hypertrofního rybníku s přirozeným rozvojem cyanobakterií (s dominujícími Planktothrix
agardhii, Pseudanabaena limnetica a Limnothrix redekei), které také produkují microcystin.
Koncentrace microcystinu v biomase byla 20 – 181 mg.g-1 sušiny a ve vodě 0,3 – 9,5 mg.l-1.
Výsledky ukázaly vysokou proměnlivost ve sledovaných parametrech. Množství microcystinu
a počet buněk cyanobakterií byly v korelaci s některými biochemickými ukazateli krevní
plazmy, jako byla lipáza, alanin-aminotransferáza, bílkoviny, hořčík a chloridy. Koncentrace
microcystinu v játrech a ve svalovině byla u všech ryb pod limitem detekce (0,31 ng.g-1 tkáně u
jater a 0,13 ng.g-1 tkáně u svaloviny). Na základě výsledků experimentů je zřejmé, že
cyanobakterie, působící na ryby přirozeně, ovlivňují jen některé jejich biochemické ukazatele
krevní plazmy. U tilapie došlo v době expozice k výraznému zvýšení aktivity alkalické
fosfatázy, zvýšení hladiny bilirubinu, laktátu a močoviny, kdežto u kapra byly hodnoty
biochemických a hematologických ukazatelů, jako jsou lipáza, alanin-aminotransferáza,
albumin, hořčík a chloridy, v korelaci s množstvím microcystinu ve vodě.
Také vliv cyanobakterií na dietetickou hodnotu rybí svaloviny byl zaznamenán velmi
nepatrný. U tilapie jsme pozorovali pouze rozdíl během 2. týdne expozice, kdy byla nalezena
vyšší úroveň sušiny v expozici ryb ve srovnání s kontrolní skupinou ryb. U spektra mastných
kyselin byly prokázány jen malé rozdíly, které byly pozorované během prvních dvou týdnu po
přemístění ryb do čisté vody. Tilapie, které byly předtím vystaveny cyanobakteriím, měly nižší
poměr MUFA/PUFA. V čisté vodě se u těchto ryb zvýšila hladina n-6 PUFA ve srovnání s
11

kontrolní skupinou. To nasvědčuje tomu, že toxické cyanobakterie vyskytující se v našich
přírodních podmínkách neovlivňují dietetickou hodnotu svaloviny tilapie. Na druhou stranu,
jiné studie prokázaly ovlivnění svaloviny ryb cyanobakteriemi, což může poukázat na druhově
specifickou variabilitu ryb.
1. Pedagogická činnost oddělení
2.1. Přehled vyučovaných předmětů v roce 2011
Oddělení představuje v rámci České republiky specializované pracoviště na obory
rybářství a hydrobiologie, které od roku 1949 nepřetržitě zajišťuje výchovu vysokoškolsky
vzdělaných odborníků pro všechny oblasti sladkovodního rybářství. Tato výuka byla
zajišťována na zootechnickém oboru formou studijní specializace se samostatným studijním
programem od 3. ročníku. V zimním semestru 2006/2007 byla zahájena výuka v navazujícím
magisterském studijním oboru Rybářství a hydrobiologie. Další předměty jsou zajišťovány na
studijních oborech Agronomické fakulty a Lesnické a dřevařské fakulty jako volitelné.
2.1.1. Předměty oboru Rybářství a hydrobiologie, vyučované v roce 2011
název předmětu

roč., semestr

rozsah

garant

Hydrochemie

I. ZS

28/28, zk. doc. Kopp

Ichtyologie

I. ZS

56/56, zk. prof. Spurný

Ekologie vodního prostředí

I.ZS/LS

28/28, zk. doc. Kopp

Aplikovaná hydrobiologie

I. LS

28/28, zk. doc. Kopp

Hydrobotanika

I. LS

28/28, zk. doc. Kopp

Chov ryb

I. LS

56/56, zk. doc. Mareš

Rybářství v tekoucích vodách

I. LS

28/28, zk. prof. Spurný

Výživa a krmení ryb

II. ZS

28/14, zk. doc. Mareš

Choroby ryb

II. ZS

28/28, zk. doc. Navrátil

Akvakultura

II. LS

28/28, zk. doc. Mareš

Právní předpisy v rybářství

II. LS

28/14, zk. prof. Spurný

Součástí studia NMO Rybářství a hydrobiologie je zpracování diplomové práce na
rybářské nebo hydrobiologické téma, z níž posluchači 2. ročníku povinně přednášejí referát na
semináři diplomových prací za přítomnosti předních odborníků rybářského výzkumu. Tato
12

práce zpravidla navazuje na obhájenou práci bakalářskou. Ve 2. ročníku v etapě A zimního
semestru posluchači rybářské specializace absolvují odbornou praxi v trvání 8 týdnů
v předních rybníkářských společnostech. V roce 2011 byla tato praxe realizována na:
Rybářství Třeboň, a. s.
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s.
Rybářství Hodonín, s. r. o.
Pstruhařství Biely potok (Slovryb, a. s. – Slovenská republika)
2.1.2. Volitelné předměty, vyučované v roce 2011
Agronomická fakulta:
Hydrobiologie a rybářství

ZS

28/28, zk.

garant: prof. Spurný

Rybářství

LS

28/28, zk.

garant: prof. Spurný

Rybářské hospodaření

LS

28/14, zk. garant: doc. Mareš

Chov dekoračních druhů ryb

LS

28/14, zk.

garant: doc. Mareš

Sportovní rybolov

LS

14/28, zk.

garant: prof. Spurný

Lesnická a dřevařská fakulta:
Hydrobiologie a rybářství

ZS

14/14, záp. garant: prof. Spurný

Hydrobiologie a rybářství

LS

14/14, záp. garant: prof. Spurný

ZS

28/28, zk.

Rektorát
Fish Culture

garant: prof. Spurný

Jako volitelné předměty byly v roce 2011 vyučovány rovněž předměty navazujícího
magisterského oboru Rybářství a hydrobiologie: Ekologie vodního prostředí, Hydrochemie a
Hydrobotanika, jednotliví studenti volili také předmět Rybářství v tekoucích vodách.
2.2. Externí výuka
V souladu s pověřením Ministerstva zemědělství ČR podle ustanovení § 22 odst. 9
zákona 99/2004 Sb. oddělení uspořádalo (formou doplňkové činnosti) v roce 2011 jeden běh
kurzu pro výkon funkce rybářské stráže, jehož se v termínu 2. 6. – 3. 6. zúčastnilo celkem 15
zájemců, vyslaných do kurzů uživateli rybářských revírů Moravského rybářského svazu, o. s.
Dne 7. 6. 2011 se konala závěrečná zkouška, ve které 13 účastníků prospělo. Dva účastníci
kurzu u zkoušky neprospěli, jeden uspěl u 1. opravného termínu dne 13. 6. 2011, druhý
úspěšně vykonal zkoušku ve 2. opravném termínu dne 27. 6. 2011.
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Pracovníci ústavu lektorsky zajišťovali kurz rybářských hospodářů organizovaný MRS
Brno, o. s., zahájený v září 2010, který byl ukončen zkouškou frekventantů před komisí
ustanovenou ministerstvem zemědělství 28. května roku 2011.
2.3. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo dne 30. května 2007 (Č. j.:
14437/2007 – 30/1) o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Rybářství na dobu platnosti do 30. května 2015.
2.4. Zvyšování kvalifikace pracovníků
Úspěšně pokračuje studium Ing. Tomáše Vítka, Ph.D. v programu Archimedes –
statistické zpracování dat a informatika (Univerzita Pardubice, fakulta chemicko – technologická).

2.5. Propagace studia oboru Rybářství a hydrobiologie
Jako každoročně bylo studium tohoto specializovaného oboru představeno studentům
Střední rybářské školy a vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech
prof. Spurným (návštěva uskutečněna 25. 1. 2011).
Oddělení rybářství a hydrobiologie se opět prezentovalo vlastním stánkem na tradiční
prodejní výstavě Rybaření, která se konala ve dnech 10. – 13. 3. 2011 v areálu BVV Veletrhy
Brno, a. s., za účasti 67 vystavujících firem a téměř 43 tisíc návštěvníků. Expozice na ploše
zhruba 10 čtverečních metrů byla zaměřena především na možnosti studia na Agronomické
fakultě, zejména potom na studium magisterského studijního oboru Rybářství a
hydrobiologie. Po celou dobu výstavy poskytovali pracovníci oddělení zájemcům potřebné
informace a rozdávali propagační předměty. Zájem o informace byl značný a projevil se i ve
zvýšeném počtu podaných přihlášek do navazujícího magisterského oboru.
3. Výzkumná činnost oddělení
Vědecko-výzkumná činnost oddělení rybářství a hydrobiologie pokrývá rozhodující
okruhy problematiky sladkovodního rybářství (chov ryb, ichtyologie, obhospodařování
tekoucích vod) a s nimi související hydrobiologickou problematiku, včetně všech aspektů
ekologie vodního prostředí a hydrobiontů. Výzkumné priority oddělení vycházejí
z technických parametrů chovného experimentálního zařízení, umožňujícího řešit
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fyziologické a technologické aspekty počátečního odchovu teplomilných druhů ryb až do
kategorie ročka. Dále z dlouhodobé orientace a technického vybavení na specifický terénní
výzkum hydrobiologického, ichtyologického i rybářského charakteru. Nezastupitelným
aspektem při formování výzkumných priorit oddělení je vazba na potřeby rybářské praxe a
ochrany přírody. Z těchto vazeb navíc vyplývá na výzkumné aktivity navazující široká
poradenská a expertizní činnost oddělení, která je z hlediska externích oborových vazeb často
prioritní.
Organizačně jsou výzkumné aktivity oddělení realizovány formou participace na
výzkumném záměru fakulty samostatnou etapou, na grantových projektech a řešením
smluvně formulovaných specifických zadání subjektů rybářské praxe, státní správy v
rybářství a orgánů ochrany přírody v rámci provozování doplňkové činnosti. Práce jsou
orientovány na řešení problémů spojených s novými technologiemi chovu ryb, ovlivňování
úrovně hospodaření jak na stojatých, tak i tekoucích vodách. Výstupem jsou pak alternativy
řešení daného problému. Menší část prací je orientována na získávání nebo rozšiřování
základních poznatků z oblasti rybářství a hydrobiologie. Jedná se například o oblast
fyziologie ryb, kvality ryb jako potraviny, ekologické studie, apod. Zaměření a priority
výzkumu vycházejí ze specializace či zaměření jednotlivých pracovníků ústavu a významně
se nemění. Priority – chov ryb včetně jejich výživy, hospodaření na tekoucích vodách a
ekologie vodního prostředí zůstávají zachovány. V souvislosti s pokračováním prací na
projektech NAZV bylo rozšířeno spektrum rybích druhů odchovávaných od larválních stádií
v experimentálních podmínkách, rozšířeno sledování rybích společenstev v moravských
tocích.
3.1. Řešení výzkumného záměru Agronomické fakulty
MSM 6215648905 Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů
a jejich adaptace na změnu klimatu
V roce 2011 bylo ukončeno ichtyologické sledování říčky Fryšávky. Byl proveden
kompletní ichtyologický průzkum 5 profilů. Výsledky za celou dobu sledování jsou průběžně
vyhodnocovány a na rok 2012 plánujeme přípravu publikačních výstupů. Výsledky
z předchozích let byly publikovány v časopise International Review of Hydrobiology pod
názvem Water Quality and Biotic Community of a Highland Stream under the Influence of a
Eutrophic Fishpond. Výsledky ichtyologické studie úseku řeky Dyje mezi Znojmem a
přehradními nádržemi Nové Mlýny byly zpracovány formou vědeckého článku „The
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influence of changes to abiotic parameters on the fish assemblage structure of a lowland
stream” do časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.
Výsledky analýz těžkých kovů ve zmíněné oblasti byly zpracovány formou publikace „Trace
metal contamination of the Dyje River stretch between Znojmo and Nové Mlýny, Czech
Republic“ do stejného časopisu. Očekáváme otištění obou prací v roce 2012.
Terénní sledování zaměřené na výskyt hybridů vranky obecné a vranky pruhoploutvé
v oblasti soutoku říčky Fryšávky a řeky Svratky ve spolupráci s ÚBO AV ČR v Brně bylo
rovněž ukončeno. Výsledky byly zpracovány formou vědecké publikace „Epidermis ructure
and blood parameter differences between bullhead (Cottus gobio) and siberian bullhead
(Cottus poecilopus) from the Morava watershed“, jež byla přijata k tisku redakcí časopisu
Folia Zoologica a bude otištěna začátkem roku 2012. Dále byla připravena publikace „The
morphological characteristics and genetic identification of natural hybrids between alpine
bullhead Cottus poecilopus and bullhead Cottus gobio in the Svratka River (Czech Republic)“
pro časopis Journal of Fish Biology. V současnosti probíhá oponentní řízení této práce.
Víceleté ichtyologické sledování středního úseku řeky Svratky pokračovalo i v roce
2011. Tento výzkum byl nově rozšířen o lokality v horním úseku toku, celkem tedy bylo
v roce 2011 ichtyologicky sledováno 17 profilů. V návaznosti na ichtyologický výzkum řeky
Svratky byla v roce 2011 úspěšně obhájena jedna diplomová práce. Analýzy těžkých kovů ve
vzorcích z řeky Svratky, odebraných v loňském roce, byly dokončeny a na rok 2012 je
plánováno vyhodnocení dat a publikace výsledků.
Spolupráce s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v oblasti analýz specií rtuti v rybích šupinách byla úspěšně ukončena publikací „The
relationship between the mercury concentration in fish muscles and scales/fins and its
significance“ v časopise Central European Journal of Chemistry.

3.2. Participace na grantových projektech
NAZV QH 71015 Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických
procesech rybářského sektoru
Doba řešení projektu je rozvržena do let 2007 – 2011 v celkové částce 5.061.000,- Kč.
Projekt je řešen ve spolupráci s MU Brno, řešitelem koordinátorem celého projektu je doc.
Ing. Radovan Kopp, Ph.D. V roce 2011, který představoval poslední rok řešení, byly
realizovány práce v plánované finanční výši 661.000,- Kč.
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V průběhu roku 2011 jsme se zaměřili na zpracování dat z předchozích pokusů a jejich
publikování. Výsledkem je šest publikací s IF, tři již vyšly, další tři jsou v recenzním řízení. V
průběhu roku 2011 probíhala lyofilizace odebraných biomas sinic k následným experimentům
s rybami.
Námi odchovávané ryby (kapr obecný), které nikdy nebyly v kontaktu s toxiny sinic
byly nasazeny do experimentu a krmeny kompletní krmnou směsí s přídavkem toxických
sinic. Na základě výsledků z roku 2009, kdy v tkáních ryb bylo množství toxinu vždy pod
limitem detekce, jsme zvýšili podíl sinic v krmivu tak, aby výsledná toxicita byla
dvojnásobná oproti pokusu v roce 2009. Po 7 dnech byl rybám aplikován virus jarní virémie a
byla sledována vnímavost ryb k tomuto patogenu. Zároveň byly sledovány i délkohmotnostní
charakteristiky ryb a sledována byla možná kumulace toxinu v hepatopanktreatu. Sledovány
byly i imunologické parametry a fagocytární aktivita. Předběžné výsledky nepotvrdily
hypotézu o větší vnímavosti ryb krmených krmivem s toxickou biomasou sinic oproti rybám
kontrolním. Výsledky se zpracovávají a po vyhodnocení budou publikovány.
V rámci tohoto experimentu byly odebírány i vzorky svaloviny pro stanovení sušiny,
obsahu tuku, mastných kyselin a dusíkatých látek. Získané výsledky byly porovnány s
kontrolní skupinou a nebyl shledán signifikantní rozdíl mezi skupinou ryb krmených krmivem
s přídavkem sinic oproti skupině ryb krmených stejným krmivem bez sinic.
Byla sumarizována data o obsahu toxinů v tkáních ryb z přírodního prostředí.
Výsledky analýz 350 jedinců 16 rybích druhů byly odeslány k publikování do časopisu s IF.
V průběhu roku 2011 jsme provedli kompletní vyhodnocení provedených pokusů
s laboratorními potkany, kdy hlavním cílem bylo vyhodnotit možné změny (fyziologické,
imunologické, aj.) u pokusných potkanů v závislosti na přídavku sinic do krmných směsí.
V listopadu a prosinci roku 2011 jsme provedli poslední experiment v rámci řešení
projektu NAZV, kdy jsme sledovali kombinované působení toxických sinic a arsenu na
fyziologické ukazatele pstruha duhového.
NAZV QH 71305 Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních
druhů s využitím netradičních technologií
Doba řešení projektu je rozvržena do let 2007 – 2011 v celkové částce 1.444.000,- Kč.
Projekt je řešen ve spolupráci s VÚRH JU ve Vodňanech (koordinátor doc. Ing. Pavel Kozák,
Ph.D.). Zodpovědným řešitelem za naše pracoviště je doc. Dr. Ing. Jan Mareš. V roce 2011,
který představoval pátý (poslední) rok řešení, byly realizovány práce v plánované finanční
výši 228.000,- Kč.
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V roce 2011 zahrnovalo řešení projektu tři oblasti aktivit. První z nich bylo
zhodnocení vlivu podmínek chovu na organismus podoustve říční. Byly sledovány parametry
podmínek chovu a vnitřního prostředí a složení tkání chovaných ryb. Z dosažených výsledků
byl patrný vliv podmínek prostředí na sledované parametry. V rybničních podmínkách lze
pozorovat dynamiku parametrů způsobenou střídáním ročních období. Zároveň jsou
zaznamenány rozdíly způsobené odlišnými podmínkami chovu, tedy využití kombinovaných
technologií nebo chov ryb v podmínkách s řízeným prostředím a využitím kompletních
krmných směsí.
Druhou oblastí byl odchov plůdku jesetera malého s použitím různé strategie výživy a
porovnání výsledků dosažených v experimentálních a provozních podmínkách. Byly
testovány krmné směsi s rozdílným obsahem živina a energie, včetně přídavku přirozené
potravy.
Třetí oblast byla zaměřena na produkci candáta obecného. V návaznosti na převod
rychleného plůdku candáta obecného z rybničních podmínek jižní Moravy do podmínek
intenzivního chovu provedeného v roce 2010, byl zhodnocen v provozních podmínkách
rybnikářství Pohořelice, a.s. jeho další průběh, a to včetně zimního odchovu na oteplené vodě
a dalšího chovu v průběhu následujícího vegetačního období. V průběhu celého období byly v
pravidelných intervalech zjišťovány délkohmotnostní parametry chovaných ryb a složení
tkání. Pro zhodnocení byly využity standardní produkční ukazatele a metody. Dále bylo
provedeno doplnění a zpracování údajů týkajících se složení tkání, včetně nutričních
parametrů, exteriéru ryb odchovávaných v rozdílných podmínkách a s různou krmnou
strategií. Pro zhodnocení byly vyhodnoceny výsledky laboratorních analýz tkání, vypočteny
hodnoty indexů a koeficientů pro hodnocení exteriéru a kondice a jejich statistické
zpracování.
NAZV QI 91C001 Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb
v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu
produkovaných ryb
Doba řešení projektu je rozvržena do let 2009 – 2013 v celkové částce 2.672.000,- Kč.
Projekt je řešen ve spolupráci s firmou BioFish. Zodpovědným řešitelem (koordinátorem) za
naše pracoviště je doc. Dr. Ing. Jan Mareš. V roce 2011, který představoval třetí rok řešení,
byly realizovány práce v plánované finanční výši 595.000,- Kč.
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harmonogramu. Byla dokončena metodika zaměřená na možnost regulace přítoku vody a
rychlosti proudu v chovných žlabech recirkulačního systému. Pozornost byla věnována vlivu
intenzity chovu na produkci exkrementů a jejich denní dynamiku a vliv intenzity chovu na
dynamiku hydrochemických poměrů v celém systému.
V návaznosti na sledování realizované v předchozím roce bylo provedeno
vyhodnocení testů zaměřených na hustotu obsádky sivena amerického v produkčních žlabech
pro stanovení optimálního množství chovaných ryb, a to z hlediska dosažení maximální
produkce z jednotky chovného objemu při zachování příznivých podmínek prostředí bez
negativního ovlivnění kvality finálního produktu. V roce 2011 pokračovaly práce na
hodnocení efektu použití různé strategie výživy chovaných ryb. Doposud testované krmné
směsi byly doplněny dlouhodobým krmným testem zaměřeným na testování nově nabízeného
krmiva Biomar EFFICO ENVIRO 920, potenciálně nahrazující EFICO ALHA 790, které se
jevilo jako nejperspektivnější pro daný chovný systém v předcházejícím období. Krmivo bylo
testováno v dlouhodobém testu zahrnujícím jak zimní, tak i letní období.
V návaznosti na aktivitu zahájenou v roce 2010: „Vliv podmínek chovu na vnitřní
prostředí chovaných ryb“, byly v roce 2011 provedeny další odběry krve od chovaných ryb.
V rámci řešení projektu byly odebírány vzorky krevní plazmy od dvou nejběžněji
chovaných druhů ryb (pstruh duhový, siven americký) nejen na rybí farmě Pravíkov, ale i na
dalších dvou farmách určených pro chov lososovitých ryb (Rybářství Litomyšl a Rybářství
Skalní Mlýn). Bylo vybráno široké spektrum biochemických ukazatelů (23), které dobře
charakterizuje fyziologický stav rybího organizmu.
Ve spolupráci s ÚBO AV ČR bylo zahájeno sledování vnímavosti sivena různého
původu k bakteriálním infekcím kůže.
Ve spolupráci s kolektivem doc. Jarošové bylo provedeno několik hodnocení
senzorických parametrů lososovitých ryb produkovaných ve sledovaném systému i z dalších
zařízení. Byl sledován vliv různých faktorů na tyto parametry a sledování bylo doplněno
hodnocením výtěžnosti a složením svaloviny.
IGA AF MENDELU (IP 4/2011) Vliv hlavních přítoků na chemismus řeky Svratky v
úseku mezi Tišnovem a údolní nádrží Vír.
Projekt byl realizován v průběhu roku 2011 v celkové částce 118.000,- Kč (řešitel Ing.
Jan Grmela, doktorand oddělení). Úsek řeky Svratky pod Vírskou údolní nádrží má charakter
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sekundárního pstruhového pásma. Chladnomilné ryby zde mají díky teplotě vody vytékající
z nádrže dobré podmínky pro život, ale pro výskyt a úspěšné rozmnožování je také důležitá
kvalita vody, která úzce souvisí s jejím chemismem. Významný vliv na chemismus řeky
mohou mít přítoky s širším povodím. Cílem projektu bylo sledovat vliv kvality vody
v přítocích pomocí vybraných hydrochemických parametrů na 6 významných přítocích a
zjistit, jaký vliv mají vybrané přítoky na chemismus řeky Svratky.
IGA AF MENDELU (TP 5/2011) Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování
produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny
Odpovědným řešitelem tohoto týmového projektu je Ing. Vladimír Hula, Ph.D.,
z našeho pracoviště se na řešení podílejí doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. a doktorandi Ing.
Štěpán Lang, Ing. Jan Grmela a Ing. Lucie Straková (všichni pracovní úvazek 0,2). Celková
finanční dotace činila 753.000,- Kč. Projekt předpokládal řešení několika modelových studií,
které jsou koncipovány tak, aby zahrnovaly dílčí problémy od základního vyhodnocení stavu
a změn biodiverzity vybraných ekosystémů ve vztahu ke způsobům hospodaření, přes
vymezení významných negativních faktorů působících v krajině (biodiverzita, ochrana rostlin,
kvalita půdy a vodních ekosystémů) po zpracování návrhů a metodik ke zlepšení situace a
jejich praktické vyzkoušení. Konkrétně byla studována biodiverzita vinic, sadů, závrtů
obklopených produkčními hospodářskými plochami a vodních ekosystémů.
3.3. Návrhy projektů do soutěže se zahájením řešení v roce 2012
NAZV – podány 3 návrhy projektů:
 „Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského
typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče.“ (projekt
podávaný společně s BioFish, s. r. o., JU v Českých Budějovicích, Pstruhařství Mlýny
a VFU Brno), projekt byl přijat k řešení.
 „Využití biomasy sinic a řas v kompletních krmných směsích pro ryby.“ (projekt
podávaný společně s MU v Brně, Rybářství Kardašova Řečice, s. r. o. a RAWAT
consulting, s. r. o.), projekt nebyl přijat k řešení.
 „Tvorba genotypů olejného lnu (Linum usitatissimum L.) pro netradiční využití
semene v potravinářském, krmivářském a farmaceutickém průmyslu“ (projekt
podávaný společně s AGRITEC Plant Research, s. r. o. – příjemce koordinátor a
SEMPRA PRAHA, a. s.), projekt nebyl přijat k řešení.
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IGA AF MZLU v Brně  podány 3 návrhy individuálních projektů a jeden týmový projekt
Individuální projekty:
 „Vývoj plynového měchýře a jeho vliv na trávicí trakt jesetera malého“ (řešitel
doktorand Ing. Juraj Rybnikár, dotace 95.000,- Kč), projekt byl přijat k financování.
 „Sledování potenciálních zdrojů znečištění na řece Svratce a jejích přítocích mezi VD
Brno a VD Vír I.“ (řešitel doktorand Ing. Jan Grmela, dotace 120.000,- Kč) projekt
byl přijat k financování.
 „Vliv úpravy podmínek prostředí na růst a vývoj raných stadií ryb“ (řešitel doktorand
Ing. Milan Pavlík, dotace 94.000,- Kč) projekt nebyl přijat k financování.
Týmový projekt:


„Antropogenně podmíněné habitaty – možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při
zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny.“ (hlavní řešitel Ing.
Vladimír Hula, Ph.D. odpovědný řešitel doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., dotace
764.000,- Kč) projekt byl přijat k financování.

3.4. Smluvně zadané výzkumné zakázky
Školení a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže
Objednavatel: Individuálně placený kurz v rámci pověření Ministerstva zemědělství ČR
Číslo smlouvy: 9502/KS 2100171
Řešitelé: Spurný, P. et al.
Doba řešení: 2011 (46.000,- Kč)
Byl uspořádán jeden běh tohoto kurzu, jehož se zúčastnilo celkem 15 zájemců (všichni
u zkoušky uspěli, jeden v 1. opravném termínu a jeden ve 2. opravném termínu).
Odborné zajištění projektu s názvem: „Provozní ověření technologie přikrmování kapra
obecného (Cyprinus carpio) v rybnících pomocí automatického krmného systému Carpfeed“
(Pilotní projekt OP Rybářství)
Objednavatel: Rybářství Nové Hrady, spol. s r. o.
Číslo smlouvy: 9510/SV 2110011
Řešitelé: Mareš, J. et al.
Doba řešení:2011 – 2012
Přidělené finanční prostředky celkem 384.000,- Kč, pro rok 2011 75.000,- Kč, investice 0
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Odborné zajištění projektu s názvem: „Ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny candáta
obecného (Sander lucioperca) podmínkami chovu“
(Pilotní projekty OP Rybářství)
Objednavatel: Rybníkářství Pohořelice, a. s.
Číslo smlouvy: 9510/SV 2110021
Řešitelé: Mareš, J. et al.
Doba řešení: 2011
Přidělené finanční prostředky celkem 372.000,- Kč, (z toho investice 0)
V roce 2011 byly celkově realizovány smluvní zakázky v rámci 3 smluv doplňkové
činnosti v celkovém finančním objemu 493.000,- Kč (v roce 2010 to bylo 5 smluvních
zakázek v celkové částce 986.000,- Kč). Na realizaci těchto zakázek se podíleli všichni
kmenoví zaměstnanci oddělení a do vybraných úkolů smluvního výzkumu jsou zapojováni
také doktorandi oddělení.
4. Spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi
4.1. Zahraniční spolupráce
Leibnitz – Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin (SRN): navázána
vědecká spolupráce v oblasti působení toxinů vodních květů sinic v návaznosti na studijní
pobyt doktorandky oddělení Ing. Andrey Zikové na tomto pracovišti v roce 2007.
Zemědělská univerzita Štětín (Polsko): smluvní pedagogická a vědecká spolupráce
s ústavem akvakultury. Spolupráce probíhá formou výměnných pobytů pracovníků a
doktorandů obou pracovišť, reciproční účastí na pořádaných vědeckých konferencích,
výměnou vědecké literatury a společnými publikačními aktivitami. V roce 2009 došlo v rámci
reorganizace

k začlenění

štětínské

univerzity

do

vzdělávací

struktury

s

názvem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Agronomická fakulta Univerzity v Zagrebu (Chorvatsko): smluvní pedagogická a
vědecká spolupráce s katedrou rybářství. Konkrétní spolupráce v současné době neprobíhá.
Zemědělská fakulta Univerzity J. Strossmayera v Osijeku (Chorvatsko): v roce 2000
smluvně navázána pedagogická a vědecká spolupráce s katedrou rybářství, která je
organizačně propojena s velkou rybí farmou "Rybníkářství Donji Miholjac". Konkrétní
spolupráce v současné době neprobíhá.
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Biomar, a. s. (Dánsko): S tímto předním evropským a světovým výrobcem krmných směsí
pro ryby byla navázána bližší spolupráce v roce 2000 prostřednictvím dceřiné firmy BioMar
Czech Republic, s. r. o. se sídlem v Pardubicích.
Stredná polnohospodárská škola v Ivanke pri Dunaji (Slovenská republika): poskytování
odborné literatury a konzultací, pravidelné exkurze studentů rybářského oboru na naše
oddělení, v rámci nichž obdrží zájemci podrobné informace o specializovaném studiu
Rybářství a hydrobiologie na naší univerzitě.
4.2. Spolupráce s domácími institucemi
Ústav biologie obratlovců AV ČR v Brně: vzájemná spolupráce v oblasti výchovy
doktorandů, ichtyologických výzkumů, zpřístupnění vědecké literatury, publikační činnosti,
zpracovávání diplomových prací a zajištění vybraných externích přednášek pro posluchače
oboru Rybářství a hydrobiologie. V roce 2004 byla zahájena spolupráce na výzkumu
populace parmy obecné v řece Jihlavě nad obcí Hrubšice, kterou naše oddělení navázalo na
dlouholetý terénní výzkum Ing. Milana Peňáze, DrSc. V roce 2009 byla navázána spolupráce
v oblasti genetických analýz možných kříženců Cottus gobio a Cottus poecilopus v povodí
řeky Svratky.
Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí VFU Brno: spolupráce v oblasti
výchovy doktorandů, diagnostiky chorob ryb v tekoucích vodách a produkčních chovech,
ichtyohematologických studií, vlivů toxinů sinic vodního květu na rybí organizmus a kvalitu
rybího masa, oboustranná konzultační činnost, společná publikační činnost, zajišťování výuky
předmětu Choroby ryb pro posluchače oboru Rybářství a hydrobiologie.
Přírodovědecká fakulta MU v Brně: spolupráce v oblasti výchovy doktorandů, výzkumná a
konzultační spolupráce v oblasti limnologie, zejména v aplikované hydrobiologii. Nově byla
navázána spolupráce s Ústavem chemie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
týkající se studia specií rtuti v rybích šupinách.
Brněnské pracoviště Botanického ústavu AV ČR v Třeboni: výzkumná a konzultační
spolupráce v oblasti algologie a ekologie vodního prostředí.
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se sídlem ve Vodňanech: dlouhodobá
výzkumná spolupráce v oblasti produkčního rybářství a zpřístupňování vědecké literatury,
v roce 2004 zahájena realizace již druhého společného grantového projektu NAZV. Návrh
dalšího společného projektu byl podán v roce 2006 a přijat k řešení od roku 2007. Nadále
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probíhají vybrané přednášky specialistů tohoto ústavu pro posluchače oboru Rybářství a
hydrobiologie.
Střední rybářská škola ve Vodňanech: poskytování odborné literatury, odborných
konzultací a umožnění stáží studentům Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie.
Pracovníci ústavu (prof. Spurný, doc. Mareš) každoročně poskytují studentům 3. a 4. ročníku
podrobné informace k možnostem studia rybářství na MENDELU a k podmínkám
přijímacího řízení (osobní návštěvou školy v období prosinec – leden).
Brněnské výzkumné centrum RECETOX (Research Centre for Environmental
Chemistry and Ecotoxikology): analýzy toxinů sinic vodního květu, spolupráce v oblasti
výzkumu negativního vlivu sinic na rybí organizmus (doc. Ing. Radovan Kopp, Ph. D.)
5. Spolupráce s praxí a expertizní činnost
Oddělení rybářství a hydrobiologie je aktivním členem rady Rybářského sdružení
České republiky, které ke konci roku 2011 sdružuje 74 rozhodujících producentů ryb,
rybářské svazy a organizace rybářského školství a výzkumu.
Vedle chovatelských subjektů, uvedených v kapitole o realizovaných zakázkách
smluvního výzkumu, oddělení dále spolupracuje s následujícími podniky:
Rybníkářství Pohořelice, a. s.
Rybářství Hodonín, s. r. o.
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s.
České rybářství, s. r. o., Mariánské Lázně
Kinský Žďár, s. r. o., Žďár nad Sázavou
Rybářství Třeboň, a. s.
Rybářství Velké Meziříčí, a. s.
Slovryb, a. s. (Slovenská republika)
Další těsná odborná spolupráce je dlouhodobě rozvíjena v kategorii zájmových
občanských sdružení:
Moravský rybářský svaz v Brně: vedení kvalifikačních kurzů rybářských hospodářů,
expertizy obhospodařování rybářských revírů, umělého výtěru a odchovu násad říčních druhů
ryb, výkon funkce ústředního rybářského hospodáře svazu (prof. Spurný) a člena kárné
komise (ing. Vítek) pracovníky oddělení.
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Český rybářský svaz v Praze: poskytování odborných konzultací, zpracovávání
rybářských a legislativních expertiz. Specifická odborná pomoc je poskytována Územnímu
svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě.
6. Recenzní a posudková činnost
Pracovníci oddělení vypracovali v roce 2011 více 55 recenzí, lektorských, oponentních
a odborných posudků. Na články ve vědeckých a odborných časopisech bylo zpracováno
celkem 18 lektorských posudků (Aquaculture Research, Czech Journal of Animal Science,
Acta Veterinaria Brno, International Journal of Biological and Chemical Sciences,
Neuroendocrinology Letters, Journal of Applied Phycology, African Journal of Biochemistry
Research, Journal of Environmental Monitoring, Environmental Toxicology and Chemistry
Bulletin, Harmful Algae), na projekty 36 oponentních posudků (NAZV, FRVŠ, Pilotní
projekty OP Rybářství, projekty Interní grantové agentury, technické zprávy PP OP
Rybářství) a čtyři oponentní posudky byly vypracovány na doktorské dizertační práce.
Pracovníci oddělení byli v roce 2011 také členy několika komisí pro státní doktorské
zkoušky, obhajoby doktorských dizertačních prací a habilitačních komisí.
7. Aktivní účast na konferencích a seminářích
Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. a Ing. Tomáš Vítek, Ph.D. se aktivně zúčastnili světové
konference „6th World Recreational Fishing Conference“ s referátem „Do anglers reflect the
dynamic trends in recreational fisheries? – a case study of the Czech Republic“ konané
v Berlíně v termínu 31. 7. – 4. 8. 2011
Doc. Dr. Ing. Jan Mareš s příspěvkem „Nové metody v chovu ryb“ a doc. Ing.
Radovan Kopp, Ph.D. s příspěvkem „Vliv sinic v rybnících na kvalitu rybího masa“ se
aktivně zúčastnili konference „Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod“, konané
ve Třeboni pro Rybářství Třeboň, Hld. a. s., v termínu 18. 2. 2011.
Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. se s příspěvkem „Vliv sinic a řas na ryby a možnosti
jejich využití ke zvýšení kvality rybího masa“ aktivně zúčastnil konference „V. inovační
business club Řasový program CZ/AT“, konané v Brně, v Business centru VVB, v termínu
25. 5. 2011.
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Ing. Jan Grmela se s příspěvkem „Pangasius a jiné ryby ve školních jídelnách“ aktivně
zúčastnil konference Školní stravování 2011, konané ve dnech 24. – 26. 5. 2011 v Domu
hudby v Pardubicích.
Studenti NMO Rybářství a hydrobiologie se aktivně zúčastnili konference MendelNet
2011 konané 23. 11. 2011 na Mendelově univerzitě v Brně. Ing. Milan Pavlík s příspěvkem
„Vliv podmínek chovu pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) na jeho nutriční hodnotu“
(sekce Zootechnika), Ing. Jan Grmela s příspěvkem „Jakost vody vybraných přítoků řeky
Svratky pod údolní nádrží Vír“, Ing. Lucie Straková s příspěvkem „Dynamika fytoplanktonu
Brněnské údolní nádrže během opatření proti sinicím“ (oba sekce Agroekologie) a Ing.
Štěpán Lang s příspěvkem „Vliv použité technologie chovu a hydrochemických parametrů
vody na obsah iontů v krvi pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)“ (sekce Biologie
živočichů).
8. Publikační činnost
Ověřená technologie
LANG, Š., KOPP, R., BRABEC, T., VÍTEK, T., MAREŠ, J. (2011): Optimalizace
hydrochemických parametrů v recirkulačním systému pro chov ryb: I. Stabilizace
kyselinové neutralizační kapacity a snížení toxicity dusitanů v recirkulačním systému
dánského typu. Ověřená technologie, Mendelova univerzita v Brně, 25 s., ISBN 97880-7375-597-3

Certifikovaná metodika
VÍTEK, T., KOPP, R., LANG, Š., BRABEC, T., MAREŠ, J. (2011): Technická řešení a
možnosti efektivní regulace průtokových poměrů v zařízeních pro intenzivní chov ryb
dánského

typu.

Uznaná

certifikovaná

metodika

Č.

R01/15VD46246/2011-

16230/Nmet, Mendelova univerzita v Brně, 20 s., ISBN 978-80-7375-571-3
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Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF
ADAMOVSKÝ,

O.,

KOPP,

R.,

ZIKOVÁ,

A.,

BLÁHA,

L.,

KOHOUTEK, J.,

ONDRAČKOVÁ, P., PASKEROVÁ, H., MAREŠ, J., PALÍKOVÁ, M. (2011): The
effect of peroral administration of toxic cyanobacteria on laboratory rats (Rattus
norvegicus var. alba). Neuroendocrinology Letters. 32, (Suppl.1): 101-111. ISSN
0172-780X.
ČERVENKA, R., BEDNAŘÍK, A., KOMÁREK, J., ONDRAČKOVÁ, M., JURAJDA, P.,
VÍTEK, T., SPURNÝ, P. (2011): The relationship between the mercury concentration
in fish muscles and scales/fins and its significance. Central European Journal of
Chemistry. 9,(6), s. 1109-1116. ISSN 1895-1066
KOPP, R., PALÍKOVÁ, M., MAREŠ, J., NAVRÁTIL, S., KUBÍČEK, Z., ZIKOVÁ, A.
(2011): Haematological indices are modulated in juvenile carp,Cyprinus carpio L.,
exposed to microcystins produced by cyanobacterial water bloom. Journal of Fish
Diseases, 34: 103-114. ISSN 0140-7775
PALÍKOVÁ, M., KOPP, R., MAREŠ, J., HLÁVKOVÁ, J., NAVRÁTIL, S., ADAMOVSKÝ,
O., CHMELAŘ, L., BLÁHA, L. (2011): Accumulation of Microcystins in Nile
Tilapia, Oreochromis niloticus L., and Effects of a Complex Cyanobacterial Bloom on
the Dietetic Quality of Muscles. Bulletin of Environmental Contamination and
Toxicology. ISSN 0007-4861
Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu bez IF (světová databáze nebo seznam
recenzovaných periodik v ČR)
BRABEC, T., STRAKOVÁ, L., KOPP, R., VÍTEK, T., ŠŤASTNÝ, J., SPURNÝ, P.,
MAREŠ, J. (2011): The influence intensity of eutrophication on fishpond yield. Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 6: 53-62.
ISSN 1211-8516
CILEČEK, T., BARÁNEK, V., VÍTEK, T., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Production effect
of different commercial feeds on juvenile tench (Tinca tinca L.) under the intensive
rearing conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis. LIX, 6: 93-97. ISSN 1211-8516
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KOPP, R., MAREŠ, J., LANG, Š., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A. (2011): Assessment of ranges
plasma indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared under conditions of
intensive aquaculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis. LIX, 6: 181-187. ISSN 1211-8516
MAREŠ, J., GRMELA, J., BRABEC, T. (2011): Pangas nebo pangasius, rybí druh šířící se
našimi kuchyněmi. Výživa a potraviny. 3: 36-40. ISSN 1211-846X.
PROKEŠ, M., BARUŠ, V., MAREŠ, J., PEŇÁZ, M., BARÁNEK, V. (2011): Growth of
sterlet Acipenser ruthenus under experimental and farm conditions of the Czech
republic, with remarks on other sturgeons. Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 6: 281-290. ISSN 1211-8516.
RYBNIKÁR, J., PROKEŠ, M., MAREŠ, J., CILEČEK, M. (2011): Early development and
growth of sterlet (Acipenser ruthenus) in the Czech Republic. Acta Universitatis
Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LIX, 5: 217-226. ISSN 12118516.
Kapitola v monografii
HUBAČÍKOVÁ, V., KOPP, R., ROZKOŠNÝ, M. (2011): Sledování čistícího procesu na
kořenové čistírně odpadních vod Čehovice. In: BRTNICKÝ, M., BRTNICKÁ, H.,
FOUKALOVÁ, J., KYNICKÝ, J. Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno:
Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 332-339. ISBN 978-80-7375-583-6.
ZIKOVÁ, A., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Změny kvality vody Zámeckého rybníka v
závislosti na intenzitě rybářského hospodaření. In: BRTNICKÝ, M., BRTNICKÁ, H.,
FOUKALOVÁ, J., KYNICKÝ, J. Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno:
Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 324-331. ISBN 978-80-7375-583-6.
Příspěvek ve sborníku
GRMELA, J., KOPP, R. (2011): Jakost vody vybraných přítoků řeky Svratky pod údolní
nádrží Vír. In: MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students
Conference. s. 349-356. ISBN 978-80-7375-563-8.
KOPP, R., MAREŠ, J., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A. (2011): Vliv sinic v rybnících na kvalitu
rybího masa. In.: Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod - sborník referátů
konference, 1. vyd. Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., 77-88
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LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Vliv použité technologie chovu a hydrochemických
parametrů vody na obsah iontů v krvi pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). In:
MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. s. 744782. ISBN 978-80-7375-563-8.
MAREŠ, J., KOPP, R., BRABEC, T. (2011): Nové metody v chovu ryb. In.: Intenzivní
metody chovu ryb a ochrany kvality vod - sborník referátů konference, 1. vyd. Třeboň,
Rybářství Třeboň a.s., 5-13
PAVLÍK, M., BRABEC, T., LANG, Š., KOPP, R., MAREŠ, J. (2011): Vliv podmínek chovu
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Závěrečná glosa

Rybářství jako obor lidské činnosti je staré jako lidstvo samo.
Rybářství zde bylo, je a bude.
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