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ÚVoDní sloVo Děkana froV JU

Opět po dvou letech, tentokrát již počtvrté a možná i napo-
sledy, uvádím tradiční Výroční zprávu, která sumarizuje naše 
aktivity posledních dvou let. Poprvé se soustředím pouze na 
fakultu, kterou jsme založili v září 2009.

Na úvod, milé kolegyně, kolegové, studentky a  studenti, 
ocituji motto, kterým se od roku 2007 řídíme: Je lepší mířit 
ke hvězdám a třeba minout, než mířit do kupky hnoje 
a bezpečně se trefit. Zpočátku to byl jen sen o tom, že naše 
úsilí někam směřuje, o tom, že se jen nekrčíme v růžku a neče-
káme, až někde upadnou drobky z prostřeného stolu, abychom 
se pro ně ohnuli. Nyní se sen o prosperující současnosti, tedy 
fakultě, změnil v realitu a lepší materiální podmínky si úspěš-
ně vytváříme. Dá se již říci, že jsme schopni velmi dobře fun-
govat, vyvíjet se a svůj rozvoj máme ve svých rukách. Konečně 
všechny změny, které jsme na naší mladé fakultě zažili, svědčí 
o  sebevědomí a  víře v  úspěch, podpořený trpělivostí a  vytr-
valostí. Podstatnou součástí mozaiky úspěchu je, že ve všech 
částech akademické obce, od studentů po profesory, máme 
odhodlané lidi, kteří mají zájem fakultu rozvíjet a  táhnou za 
jeden provaz. Provaz nám v  počtu vláken neustále zbytňuje 
a  postupně se mění na lodní lano, vždyť počet zaměstnanců 
se od začátku roku 2010 zvýšil z  82 na 156. Důležité je, jak 
silně každý z nás táhne a že táhneme všichni přibližně stejným 
směrem.

Jestliže politici by měli být zaměstnanci voličů, potom my, 
vědci a  akademičtí pracovníci, jsme jacísi auto-zaměstnanci 
svých vlastních představ. Funkčnost a  smysluplnost těchto 
představ vložených do výzkumných projektů je povětšinou 
dána mírou vědeckého odtržení od reality, ve  které se po-
hybujeme. V  našem případě nás do reality vracejí studenti, 
míněno bakaláři, magistři a  doktorandi s  velkým propojením 
do praxe. O  tom, že žijeme s  nohama na zemi, svědčí i  náš 
fakultní rozpočet, který byl v každém roce z necelých 10–12 % 
tvořen z  příjmů ze servisní a  hospodářské činnosti. Čili vždy 
jsme dobře hospodařili a  ani poslední dva roky, byť v  době 
krize, nebyly výjimkou.

V uplynulých dvou letech jsme vybudovali základ fakulty se 
všemi nutnými prvky řízení, hospodaření, a  to od vědy a  vý-
zkumu, pedagogické části až po doplňkovou činnost. Do konce 
roku 2014 máme k dispozici rozvojové prostředky v objemu asi 
500 mil. Kč v nepřeberném množství různých grantů. Pokud je 
rozumně využijeme, promítne se to v  naší konkurenceschop-
nosti v  Evropě i  v  inovativním podhoubí na jihu Čech, kde se 
odjakživa dařilo rybářskému řemeslu a kde sounáležitost s re-
gionem není a nebude jen prázdnou frází.

Fakulta získává především v  infrastrukturních projektech 
významný impuls, první novou budovu, tzv. „Domeček“, jsme 
ve Vodňanech otevřeli v  únoru 2012. Další kapacity spojené 
s  CENAKVou, tzn.  tři budovy a  mlýn ve Vodňanech (projekt 
MEVPIS) otevřeme v  říjnu 2013. Zbývá stavba pro studenty 
bakalářského a  magisterského studia v  Českých Budějovicích 
v  kampusu Jihočeské univerzity, kterou otevřeme do konce 
roku 2013 a dále do konce roku 2014 zrekonstruujeme budovu 
na Husově třídě v Českých Budějovicích.

Naše vize je poměrně jednoduchá a  čitelná, chceme být 
nejlepším středoevropským vědecko-výzkumným a akademic-
kým centrem zaměřeným na rybářství a ochranu vod. Opíráme 
se o produktivní současnost a bohatou historickou paměť. Jak 
by řekl literát, fakulta stojí přímo, nehrbí se, zrak má jasný, ne-
zkalený, a před sebou má řadu úkolů a jeden hlavní vytyčený 
cíl – být kvalitním vědecko-výzkumným a vzdělávacím celkem 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na závěr chci poděkovat všem pracovníkům a  studentům 
fakulty za úspěšné a  inspirující období, které jsme spolu pro-
žili. Přeji fakultě hodně financí, mnoho kreativních pracovníků 
do nepohody, kteří táhnou za jeden provaz, a mnoho studentů 
ochotných se vzdělávat. Rovněž přeji fakultě dobré a odpověd-
né vedení, rebelující, ale odpovědný senát a  Vám, kolegyně 
a kolegové, přeji pevné zdraví.

Život je jedna výzva za druhou a  své kouzlo skrývá 
ve své obyčejné a každodenní jedinečnosti.

      prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
      děkan FROV JU

ÚVoDní sloVo přeDseDy senátU froV JU

Fakulta rybářství a  ochrany vod vznikla v  roce 2009 jako 
součást Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích. Akade-
mická obec nové fakulty zvolila Akademický senát FROV JU 
dne 9. 11. 2009. Senát své dvouleté funkční období započal 
schválením jednacího řádu a  následně volbou děkana nově 
vzniklé fakulty. Podílel se na tvorbě nových nařízení, řádů 
a  schvalování opatření vydaných vedením fakulty. V  průbě-
hu svého funkčního období napomáhal k  realizaci a  schva-
loval reakreditace oboru Rybářství pro prezenční a  kombi-
nované studium a  akreditaci nového oboru Ochrana vod. 

Nová fakulta se rozvíjela rychle, proto byla nezbytná kon-
struktivní spolupráce mezi vedením fakulty, kolegiem a  aka-
demickým senátem fakulty. Na základě této spolupráce byla 
zásadní rozhodnutí vždy schvalována a aplikována v řádných 
termínech a  potřebné kvalitě. FROV JU tak mohla zvyšovat 
své renomé, rozšířila nabídku studijních oborů, vytvořila nová 
pracoviště a  tím nabídla nové pracovní příležitosti nejen pro 
absolventy, ale i zahraniční zájemce.

Novému složení Akademického senátu FROV JU a  jejímu 
předsedovi bych rád popřál jen správná rozhodnutí, pevné 
nervy a inspirující debaty při zasedáních.

      Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
      předseda Akademického senátu FROV JU
      do 25. 11. 2011
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01 STRUKTURA A pROJEKTy organizační strUktUra froV JU platná od 24. 3. 2011

KANCeLÁŘ 
DěKANA,  
TAjemNÍKA  
A ŘeDiTeLe 
VúRH

eKONOmiCKé 
pRACOVišTě

STUDijNÍ, 
zAHRANičNÍ 
pRACOVišTě  
A KNiHOVNA

pRACOVišTě 
pROjeKTOVýCH 
mANAžeRů A 
CeLOžiVOTNÍHO 
VzDěLÁVÁNÍ

pRACOVišTě 
iNVeSTičNÍ, 
SpRÁVY BUDOV, 
iT, mTz  
A OBCHODU

DěKAN
FAKULTY

ŘeDiTeL
VýzKUmNéHO
úSTAVU
RYBÁŘSKéHO
A HYDROBiOLOgiCKéHO
Ve VODňANeCH

 ●  expeRimeNTÁLNÍ RYBOCHOVNé 
pRACOVišTě pOKUSNiCTVÍ

 ● geNeTiCKé RYBÁŘSKé CeNTRUm

 ●  LABORATOŘ mOLeKULÁRNÍ, BUNěčNé 
A KVANTiTATiVNÍ geNeTiKY

 ● LABORATOŘ FYziOLOgie RepRODUKCe

 ● LABORATOŘ iNTeNziVNÍ AKVAKULTURY

 ●  LABORATOŘ eTOLOgie 
A VýžiVY RYB A RAKů

 ●  LABORATOŘ eNViRONmeNTÁLNÍ 
CHemie A BiOCHemie

 ●  LABORATOŘ VODNÍ TOxiKOLOgie 
A iCHTYOpATOLOgie

ŘeDiTeL
úSTAVU
AKVAKULTURY
V čeSKýCH
BUDějOViCÍCH

 ●  LABORATOŘ 
ŘÍzeNé RepRODUKCe RYB

 ●  LABORATOŘ 
RYBNičNÍ AKVAKULTURY

ŘeDiTeL
jiHOčeSKéHO
VýzKUmNéHO CeNTRA 
AKVAKULTURY A 
BiODiVeRziTY 
HYDROCeNóz
(CENAKVA)

 ● Vp 1: KVALiTA RYBÍHO mASA

 ● Vp 2: TeCHNOLOgie pRODUKCe KAViÁRU

 ● Vp 3:  iNOVACe iNTeNziVNÍCH meTOD 
pRODUKCe HOSpODÁŘSKY 
A SpORTOVNě VýzNAmNýCH RYB

 ● Vp 4:  VýVOj A iNOVACe SYSTémů KONTiNUÁLNÍHO 
mONiTORiNgU KVALiTY VODY VYUžÍVAjÍCÍ 
RYBY A RAKY jAKO BiOiNDiKÁTORY 
A iNOVATiVNÍ pOSTUpY V RÁmCi 
mANAgemeNTU VODÁReNSKýCH NÁDRžÍ

 ● Vp 5:  iNOVACe SLeDOVÁNÍ VýSKYTU CizORODýCH LÁ-
TeK V žiVOTNÍm pROSTŘeDÍ, HODNOCeNÍ VLiVU 
NA expONOVANé ORgANiSmY A mOžNOSTi 
eLimiNACe V čiSTÍReNSKýCH pROCeSeCH

 ● Vp 6:  BUDOVÁNÍ A VYUžiTÍ SYSTemATiCKé 
zÁKLADNY zNALOSTÍ pRO VýVOj 
expeRimeNTÁLNÍCH TeCHNiK

SeNÁT
FAKULTY

VěDeCKÁ 
A ODBěRATeLSKÁ 
RADA CeNAKVA

VěDeCKÁ
RADA
FAKULTY
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01 STRUKTURA A pROJEKTy organizační strUktUra froV JU platná od 1. 1. 2012

SeNÁT
FAKULTY

pRACOVišTě
SpRÁVY
FAKULTY

eKONOmiCKé 
pRACOVišTě
FAKULTY

TAjemNÍK

KANCeLÁŘ 
DěKANA,
zÁSTUpCe 
DěKANA A 
TAjemNÍKA
FAKULTY

STUDijNÍ
pRACOVišTě

DěKAN,
proděkani

ŘeDiTeL
VýzKUmNéHO
úSTAVU
RYBÁŘSKéHO
A HYDROBiOLOgiCKéHO
Ve VODňANeCH

KANCeLÁŘ ŘeDiTeLe VúRH

expeRimeNTÁLNÍ RYBOCHOVNé pRACOVišTě pOKUSNiCTVÍ

geNeTiCKé RYBÁŘSKé CeNTRUm

 LABORATOŘ mOLeKULÁRNÍ, BUNěčNé A KVANTiTATiVNÍ 
geNeTiKY

LABORATOŘ FYziOLOgie RepRODUKCe

LABORATOŘ iNTeNziVNÍ AKVAKULTURY

LABORATOŘ eTOLOgie A VýžiVY RYB A RAKů

LABORATOŘ eNViRONmeNTÁLNÍ CHemie A BiOCHemie

LABORATOŘ VODNÍ TOxiKOLOgie A iCHTYOpATOLOgie

VěDeCKÁ 
A ODBěRATeLSKÁ 
RADA CeNAKVA

ŘeDiTeL
úSTAVU
AKVAKULTURY
V čeSKýCH
BUDějOViCÍCH

ŘeDiTeL šKOLY
KOmpLexNÍCH
SYSTémů V NOVýCH 
HRADeCH

ŘeDiTeL meziNÁROD-
NÍHO eNViRONmeNTÁL-
NÍHO VzDěLÁVACÍHO, 
pORADeNSKéHO 
A iNFORmAčNÍHO 
STŘeDiSKA OCHRANY 
VOD VODňANY (MEVPIS)

KANCeLÁŘ ŘeDiTeLe úA

LABORATOŘ ŘÍzeNé RepRODUKCe RYB

LABORATOŘ RYBNičNÍ AKVAKULTURY

KANCeLÁŘ ŘeDiTeLe šKS

pRACOVišTě TKÁňOVýCH KULTUR – AKReD. LABORATOŘ

LABORATOŘ ApLiKOVANé SYSTémOVé BiOLOgie

LABORATOŘ mAKROmOLeKULÁRNÍ STRUKTURY A DYNAmiKY

LASeROVÁ LABORATOŘ miKROSKOpie, KONDeNzOVANé 
FÁze V BiOLOgii A mATeRiÁLOVéHO iNžeNýRSTVÍ

KANCeLÁŘ ŘeDiTeLe meVpiS

pRACOVišTě VNějšÍCH VzTAHů A mANAžeRů

pRACOVišTě CžV, VTi A OBCHODNÍ

ŘeDiTeL
jiHOčeSKéHO
VýzKUmNéHO CeNTRA 
AKVAKULTURY A 
BiODiVeRziTY 
HYDROCeNóz
(CENAKVA)

VýzKUmNý pROgRAm č. 1

VýzKUmNý pROgRAm č. 2

VýzKUmNý pROgRAm č. 3

VýzKUmNý pROgRAm č. 4

VýzKUmNý pROgRAm č. 5

VýzKUmNý pROgRAm č. 6

VěDeCKÁ
RADA
FAKULTY
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popis fakUlty a ÚstaVŮ

f  akUlta rybářstVí 
a ochrany VoD JU 
(froV JU)

byla založena k  1. 9. 2009. Tvoří ji Výzkumný ústav 

rybářský a  hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) 

a  Ústav akvakultury v  Českých Budějovicích (ÚA). FROV 

JU je nejkomplexnějším pracovištěm v  Evropě s  bakalář-

ským, magisterským a doktorským studiem, badatelským 

a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorský-

mi právy v  oblasti rybářství a  ochrany vod. Fakulta má 

k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum 

akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, re-

produkce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou 

knihovnu. Od 1.  1.  2012 se součástí fakulty stala Škola 

komplexních systémů (ŠKS) v  Nových Hradech a  dále se 

zformovalo Mezinárodní environmentální vzdělávací, 

poradenské a  informační středisko ochrany vod ve Vod-

ňanech (MEVPIS).

V  ýzkumný ústaV rybář-
ský a hydrobiologic-
ký (Vúrh)

je v současné době největším a nejkomplexnějším pra-

covištěm zaměřeným na badatelský a především na apli-

kovaný výzkum v oblasti rybářství a ochrany vod v České 

republice. Ke své práci má k dispozici rybniční hospodář-

ství, účelový říční rybářský revír, specializované laborato-

ře, akvarijní místnosti, dva experimentální objekty pro vý-

zkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov 

ryb a  raků, včetně recirkulačních systémů s  filtrací vody. 

Ústav disponuje i největší specializovanou rybářskou kni-

hovnou v  ČR. Nedílnou součástí činnosti ústavu je také 

pravidelné pořádání vědeckých a odborných workshopů, 

profesních seminářů a  letních škol. Vzdělávací činnost 

ústavu se od roku 2004 soustředí na zabezpečení doktor-

ského studijního programu Rybářství akreditovaného na 

Jihočeské univerzitě v českém i anglickém jazyce. Historie 

VÚRH je spjata se vznikem první Československé republiky. 

Koncem roku 1919 rada ministerstva zemědělství rozhod-

la o struktuře čs. zemědělského výzkumu. 1. září 1921 po 

řadě technických problémů byl VÚRH prohlášen za ote-

vřený se sídlem v  Praze. Ve statutu měl za úkol aplikaci 

vlastních i cizích výsledků do rybářské výroby. Po několika 

dalších stěhováních se ústav v  roce 1953 přesunul blíže 

k  centru skutečné rybníkářské výroby, tedy do Vodňan. 

V  roce 1996 byl VÚRH převeden jako samostatný vyso-

koškolský ústav pod Jihočeskou univerzitu s  postupným 

rozšiřováním a zkvalitňováním výzkumu. Od roku 2009 je 

VÚRH součástí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské 

univerzity.

ú  staV akVakultury 
(úa)

Ústav akvakultury v  Českých Budějovicích poskytuje 

studentům širokou paletu možností úzké specializace 

v  oblastech klasického rybníkářství, zpracování ryb, im-

plementace principů HACCP, intenzivní akvakultury, ří-

zené reprodukce ryb, vodního hospodářství, rybářského 

využívání a  ochrany volných vod. ÚA se skládá ze dvou 

laboratoří – Laboratoře rybniční akvakultury a Laborato-

ře řízené reprodukce ryb. Pracoviště zabezpečují výzkum-

nou, pedagogickou a poradenskou činnost se zaměřením 

na rybniční akvakultury, výživu a krmení ryb v rybnících, 

intenzivní chov studenomilných a teplomilných ryb včet-

ně využití recirkulačních systémů s biologickým čištěním 

vody, testování krmiv pro ryby, umělou a  poloumělou 

reprodukci ryb s  využitím hormonální a  environmentál-

ní stimulace ovulace, ranou ontogenezi ryb, monitoring 

biologické rozmanitosti v  tocích, migraci a  ochranu 

ryb ve volných vodách, sportovní rybářství. Zpracování 

a  uchovávání rybího masa, hodnocení potravní bez-

pečnosti, správné výrobní praxe (GMP) při zpracování 

rybích produktů a  uplatnění principů HACCP, hodnocení 

senzorických a  texturních vlastností rybí svaloviny jsou 

další důležité aktivity ústavu. Ústav akvakultury v Českých 

Budějovicích bude od roku 2013 disponovat zcela novými 

výukovými a laboratorními prostory.

J  ihočeské Výzkumné 
centrum akVakultury 
a biodiVerzity 
hydrocenóz 
(cenakVa)

sídlí ve Vodňanech. Centrum se zabývá aplikovaným 

a cíleným výzkumem v rybářství a ochraně vod a vytváří 

podmínky pro výzkum a hospodářskou činnost na fakultě.
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děkanát FroV

Zátiší 728/II, 
389 25 vodňany, Česká republika 
tel.: +420 387 774 601 
Fax: +420 387 774 634 
e-mail: sekretar@frov.jcu.cz

úa

 
Branišovská 1645/31a 
370 05 České Budějovice, Česká republika 
tel.: +420 387 772 732 
e-mail: vejsada@frov.jcu.cz

Vúrh

Zátiší 728/II, 
389 25 vodňany, Česká republika 
tel.: +420 387 774 601 
Fax: +420 387 774 634 
e-mail: sekretar@frov.jcu.cz

cenakVa

Zátiší 728/II, 
389 25 vodňany, Česká republika 
tel.: +420 387 774 601 
Fax: +420 387 774 634 
e-mail: sekretar@frov.jcu.cz



- 18 - - 19 -

Vizualizace nové budovy v kampusu JU.
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Vizualizace nové hlavní budovy FROV JU ve Vodňanech.Současná budova Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích
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Klára Kovaříková
Asistentka děkana 
(od 1. 3. 2011)

s e k r e t a r @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 1
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01 STRUKTURA A pROJEKTy personální obsazení a kontakty DěkanátU froV JU

prof. Ing.  
Otomar Linhart, DrSc.
Děkan

l i n h a r t @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  7 2 4  3 5 7  8 9 7
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 0

Ing. Václav Nebeský
Vedoucí Pracoviště správy bu-
dov, IT, MTZ (do 31. 12. 2011)

n e b e s k y @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 5
+ 4 2 0  6 0 2  2 6 3  5 4 4

Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Proděkan pro pedagogickou 
činnost (od 1. 11. 2010),
vedoucí studijního pracoviště 
(od 1. 11. 2011)

k o c o u r @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 1 2

Ing. Petra Plachtová
Vedoucí pracoviště projekto-
vých manažerů (od 18. 3. 2010 
do 17. 12. 2010)

p l a c h t o v @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  6 0 2  3 9 0  6 3 4

doc. Ing.  
Tomáš Policar, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum

p o l i c a r @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  6 0 2  2 6 3  5 9 4
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 6

Milada Vazačová
Asistentka děkana 
(do 28. 7. 2011)

s e k r e t a r @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 1

Ing. Vladimír Nedopil
Tajemník

v n e d o p i l @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  7 2 5  1 5 0  1 0 9
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 4 0

doc. Ing.  
Pavel Kozák, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy, 
ředitel VÚRH

k o z a k @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  7 2 4  5 0 4  9 2 1
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 3

Ing.  
Blanka Vykusová, CSc.
Vedoucí pracoviště CŽV a VTI 
(do 18. 3. 2010)

v y k u s o va @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 2 7
+ 4 2 0  7 2 4  5 0 4  9 2 2

Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.
Proděkan pro pedagogickou 
činnost (do 31. 10. 2010),  
ředitel ÚA od 1. 9. 2009

v e j s a d a @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 4 7
+ 4 2 0  7 2 5  1 1 3  7 7 6

Ing. Michal Hojdekr
Vedoucí pracoviště projekto-
vých manažerů a CŽV 
(od 17. 12. 2010)

h o j d e k r @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 6 3
+ 4 2 0  7 2 5  3 9 1  3 8 2

doc. Ing.  
Martin Flajšhans, 
Dr.rer.agr.
Proděkan pro zahraniční vztahy 
(do 31. 12. 2011)

f l a j s h a n s @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 8

Lucie Kačerová
Referentka pro zahraniční 
vztahy a studium, Ph.D. 
(od 1. 11. 2011)

l k a c e r o va @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 3 6

Ing. Jitka Kotová
Studijní referentka 
pro Bc. a Mgr. studium

s t u d i j n i @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 2  7 3 5

Ing. Jaromíra Nečasová
Vedoucí ekonom. pracoviště 
(od 1. 9. 2011)

n e c a s o va @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 2 4

Pavlína Nováková
Referentka pro vědu a výzkum, 
asistentka ředitele VÚRH 
(od 1. 8. 2011)

n o va k o va @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 0 6

Petra Tesařová
Studijní referentka pro 
Bc. a Mgr. Studium (od 1. 8. 
2011), asistentka ředitele ÚA 
(od 1. 8. 2011)

p t e s a r o va @ f r o v. j c u . c z
+ 4 2 0  3 8 7  7 7 4  6 5 4

Ing. Iva Jíchová
Vedoucí ekonom. pracoviště 
(do 31. 3. 2011)

–

Ing. Eva Bezchlebová
Referentka pro zahraniční 
vztahy a studium, Ph.D. 
(do 30. 12. 2010)

–

Mgr. Jana Radová 
(Němečková)
Vedoucí Studijního, zahraniční-
ho pracoviště a knihovny 
(od 1. 12. 2010 do 31. 11. 2011)

–
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VěDecká raDa froV JU
2010–2011

Předseda: prof. Ing. otomar Linhart, drsc., Frov ju vodňany

Tajemník: doc. Ing. tomáš policar, ph.d., Frov ju vodňany

Interní členové: doc. Ing. Martin Flajšhans, dr.rer.agr., Frov ju vodňany

 doc. Ing. jan kouřil, ph.d., Frov ju vodňany

 doc. Ing. pavel kozák, ph.d., Frov ju vodňany

 Ing. tomáš randák, ph.d., Frov ju vodňany

 Ing. Marek rodina, ph.d., Frov ju vodňany

 Ing. Martin kocour, ph.d., Frov ju vodňany (od 2011)

 prof. rNdr. tomáš polívka, ph.d., přF ju České Budějovice

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, Csc., přF ju České Budějovice

 doc. rNdr. dalibor Štys, Csc., uFB ju Nové Hrady

 prof. rNdr. jan Zrzavý, Csc., přF ju České Budějovice

Externí členové: doc. rNdr. Milan Gelnar, Csc., přF Mu Brno

 prof. Ing. josef dvořák, Csc., MZLu Brno

 doc. rNdr. josef Matěna, Csc., BC av Čr, v.v.i., České Budějovice

 prof. Mvdr. Ivo pavlík, Csc., vúveL Brno

 doc. rNdr. jana pěknicová, Csc., Btú av Čr, v.v.i., praha (do 2010)

 doc. rNdr. jiří Masojídek, Csc., MBú av Čr, v.v.i., třeboň (do 2010) 

 doc. rNdr. adam petrusek, ph.d., přF uk praha

 rNdr. pavel punčochář, Csc., MZe praha

 prof. Ing. petr ráb, drsc., úŽFG av Čr, v.v.i., Liběchov

 doc. Mgr. pavel stopka, Csc., přF uk praha

 prof. Mvdr. Zdeňka svobodová, drsc., vFu Brno

akaDeMickÝ senát froV JU
Informace platné od 23. listopadu 2009 do 14. prosince 2011

Předseda: Ing. petr dvořák, ph.d., úa

Členové: doc. Ing. petr Hartvich, Csc., úa

 doc. Ing. František vácha, Csc., úa

 doc. Ing. jan kouřil, ph.d., vúrH

 doc. Ing. tomáš randák, ph.d., vúrH

 Ing. david Gela, ph.d., vúrH

 Ing. petra plachtová, vúrH

 Ing. Martin Bláha, ph.d., vúrH

Místopředseda: Ing. tomáš Zajíc

Členové: Ing. vojtěch kašpar

 Ing. jan Másílko

 jakub Zrostlík

Informace platné od 14. prosince 2011

Předseda: Ing. Martin Bláha, ph.d., vúrH

Členové: Ing. petr dvořák, ph.d., úa

 doc. Ing. jan kouřil, ph.d., vúrH

 rNdr. Bořek drozd, ph.d., úa

 Ing. david Gela, ph.d., vúrH

 doc. Ing. tomáš randák, ph.d., vúrH

 dr. hab. Ing. josef velíšek, ph.d., vúrH

 Ing. jan turek, ph.d., vúrH

Místopředseda: Ing. Miloš Havelka

Členové: Ing. jan Másílko

 Ing. david Hlaváč

 Ing. jiří křišťan
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VÝzkUMné proJekty 2010

PROJEKTy PODPOROVANé MINISTERSTVEM 
šKOLSTVí, MLáDEžE A TěLOVýCHOVy ČR

●●  CZ.1.05/2.1.00/01.0024 – Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiver-
zity hydrocenóz (2010–2013, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  CZ.1.07/2.3.00/09.0203 – Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapa-
cit jihočeského výzkumu a vývoje (2009–2012, odpovědný řešitel za část řeše-
nou na FROV JU Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  CZ.1.07/2.2.00/15.0076 – Inovace prezenčního studia bakalářského studijního 
oboru Rybářství (2010–2013, odpovědný řešitel Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.)

●●  CZ.1.07/1.1.10/02.0072 – Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ 
a VŠ (2010–2012, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

Institucionální výzkumné záměry

●●  MSM6007665809 – Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybář-
ství (2005–2011, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

Výzkumná centra

●●  LC06073 – Centrum pro výzkum biodiverzity (2006–2010, Ústav systémové bio-
logie a ekologie AV ČR České Budějovice, odpovědný řešitel za část řešenou na 
FROV JU prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

Bilaterální projekty – Program KONTAKT

●●  ME10126 – Environmentálně a hormonálně indukovaná reprodukce, anestézie, 
raný ontogenetický vývoj a  odchov vybraných ohrožených a  hospodářsky vý-
znamných druhů ryb (2010–2012, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)

●●  ME10015 – Využití zvratu pohlaví a  proteomiky zmrazeného spermatu ves-
lonosa amerického pro produkci kaviáru (2010–2012, odpovědný řešitel 
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  ME10125 – Moderní metody intenzivního chovu původních evropských raků 
s  cílem podpořit jejich výskyt ve volných vodách a  využít jejich bioindikační 
hodnoty vzhledem ke kvalitě povrchových vod (2010–2012, odpovědný řešitel 
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)

Projekty mezinárodní spolupráce – program COST

●●  OC-09042 – Welfare kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybniční akvakultuře 
a obchodu, (2009–2011, odpovědný řešitel doc. Ing. František Vácha, CSc.)

●●  FA-0801 – LARVANET – Kritické faktory pro úspěšnost produkce larev ryb v ev-
ropské akvakultuře: multidisciplinární network (2009–2013, odpovědný řešitel 
za část řešenou na FROV JU doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
MINISTERSTVEM zEMěDěLSTVí ČR

Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum

●●  QH71305 – Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakultur-
ních druhů s využitím netradičních technologií (2007–2011, odpovědný řešitel 
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  QH71011 – Určení a  charakteristika biologického potenciálu produktu „Český 
kapr“ (2007–2012, odpovědný řešitel doc. Ing. František Vácha, CSc.)

●●  QH71057 – Monitoring výskytu koi herpesvirózy (KHV) v chovech kapra obec-
ného v ČR a testování vnímavosti vybraných linií kapra ke KHV (2007–2011, Vý-
zkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, odpovědný řešitel za část na FROV 
JU MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)

●●  QH82117 – Šetrné a efektivní hospodaření na rybnících s maximálním využitím 
stávajícího trofického potenciálu a udržením dobré kvality vody i rybí produkce 
(2008–2012, odpovědný řešitel Ing. Jana Máchová)
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Projekty Státního zemědělského intervenčního fondu (OP Rybářství) 
– Podnikatelské projekty

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00526 – Praktické ověření technologie chovu kapra obecné-
ho se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin (2010, odpovědný řešitel 
za část řešenou na FROV JU doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Blatenská ryba spol. 
s r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00529 – Zavedení intenzivní a  plně kontrolované produkce 
okouna říčního v produkčním chovu ryb v ČR (2010, odpovědný řešitel za část 
řešenou na FROV JU doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Ing. Jaroslav Švarc – chov ryb 
na oteplené vodě)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00532 – Ověření technologie dánského recirkulačního systé-
mu pro intenzivní chov pstruha duhového (2010, odpovědný řešitel za část řeše-
nou na FROV JU doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., Josef Bláhovec – Pstruhařství Mlýny)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00530 – Ověření technologie hromadné indukce triploidie 
u lína obecného v provozních podmínkách rybích líhní (2010, odpovědný řeši-
tel za část řešenou na FROV JU doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr., Rybářství 
Hluboká cz., s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00537 – Technologie chovu lososovitých druhů ryb s  využi-
tím nových preventivních a terapeutických postupů (2010, odpovědný řešitel za 
část řešenou na FROV JU MVDr. Eliška Sudová, Ph.D., Klatovské Rybářství, a.s.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00528 – Řízená reprodukce generačních ryb parmy obecné 
(Barbus Barbus L.) v kontrolovaných podmínkách (2010, odpovědný řešitel za 
část řešenou na FROV JU doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Rybářství Mariánské Láz-
ně, s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00527 – Vyrovnaná produkce plůdku candáta obecného 
(Sander lucioperca) dosažená inovací jeho chovu (2010, odpovědný řešitel za 
část řešenou na FROV JU doc. Ing.  Tomáš Policar,  Ph.D., Rybářství Nové Hra-
dy, s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/09.00536 – Ověření technologických úprav obilných krmiv 
v chovu tržního kapra (2010, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU doc. 
Ing. Petr Hartvich, CSc., Rybářství Třeboň, a.s.)

●●  QH82118 – Zachování biodiverzity u kulturních plemen kapra obecného (2008–
2012, odpovědný řešitel Ing. Martin Kocour, Ph.D.)

●●  QH82119 – Výzkum zmrazování spermií a embryí ryb (2008–2012, odpovědný 
řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  QH92307 – Využití inovativních biotechnologických a genetických postupů pro 
produkci kvalitního kapřího masa se zvýšeným obsahem omega 3  mastných 
kyselin a jeho účinek na rekonvalescenci pacientů po manifestaci aterosklerózy 
(2009–2011, odpovědný řešitel doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  QH91310 – Optimalizace metod hormonálně indukovaného umělého výtěru 
jikernaček hospodářsky významných druhů ryb (2009–2011, odpovědný řešitel 
doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)

●●  QH92308 – Genetická diverzita jesetera malého (Acipenser ruthenus) ve vzta-
hu k  in situ konzervaci a  ochraně biodiverzity (2009–2011, odpovědný řešitel 
Ing. Martin Hulák, Ph.D.)

●●  QI101C033 – Vývoj a optimalizace metod intenzivního chovu candáta obecné-
ho (Sander lucioperca) a okouna říčního (Perca fluviatilis) v ČR (2010–2014, 
odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)

Projekty Státního zemědělského intervenčního fondu (OP Rybářství)

●●  CZ.1.25/3.1.00/10.00302 – Organizace a  provedení odborných rybářských se-
minářů v  letech 2010–2011 (2010–2011, odpovědný řešitel Ing.  Blanka Vyku-
sová, CSc.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/10.00303 – Příprava a vydání metodických publikací v roce 2010 
(2010, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/10.00304 – Příprava a vydání 46. ročníku odborného čtvrtletní-
ku Bulletin VÚRH Vodňany (2010, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/10.00305 – Příprava a  vydání odborné publikace Aplikovaná 
hydrobiologie (2010, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)
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PROJEKTy PODPOROVANé 
GRANTOVOu AGENTuROu AKADEMIE VěD ČR

●●  IAA608030801 – Diverzita bioenergetických drah, funkce membrány, signálních 
mechanismů a  proteomiky zmrazeného spermatu evolučně rozdílných druhů 
ryb (2008–2012, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  KJB608030901 – Nukleotidový polymorfizmus mitochondriálních genů kapra 
obecného ve vztahu k fylogeografii, evoluci a kolonizacní historii (2009–2011, 
odpovědný řešitel Ing. Martin Hulák, Ph.D.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
MINISTERSTVEM žIVOTNíHO PROSTřEDí ČR

●●  SP/2e7/229/07 – Labe V. (2007–2011, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM 
Praha, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)

●●  SP/2e7/73/08 – Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod 
a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje DÚ 3 Vliv intenzifikace 
chovu ryb na jakost stojatých a tekoucích vod (2008–2010, Výzkumný ústav vo-
dohospodářský TGM Praha, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU doc. 
RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.)

●●  SP/2e7/67/08 – Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního 
povodí řeky Odry (2008–2012, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, 
odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU Ing. Jana Máchová)

●●  SP/2d1/9/07 – Biologické a ekologické nároky ryb – určující faktory funkčnos-
ti rybích přechodů (2007–2010, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU 
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc.)

Ostatní dotace a programy

●●  Národní program uchování a  využití genetických zdrojů hospodářských 
a  užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u  ryb (odpovědný řešitel 
doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

●●  MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického poten-
ciálu hospodářských zvířat a  rostlin (odpovědný řešitel doc. Ing.  Martin Flajš-
-hans, Dr.rer.agr.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
GRANTOVOu AGENTuROu ČR

●●  GA524/07/0188 – Úloha imunitní investice v kontextu kompromisů: imunoeko-
logické studium vztahů mezi reprodukcí, imunitou a  parazitizmem u  sladko-
vodních ryb (2007–2011, Masarykova univerzita v  Brně, odpovědný řešitel za 
část řešenou na FROV JU JU doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

●●  GA523/08/0824 – Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a buněk u mo-
delových polyploidních ryb s  cytologickými a  fyziologickými dopady na jejich 
ochranu a  chov (2008–2012, odpovědný řešitel doc.  Ing.  Martin Flajšhans, 
Dr.rer.agr.)

●●  GA525/09/P218 – Vliv subletálních koncentrací triazinů na kapra obecného 
(Cyprinus carpio L.) (2009–2011, odpovědný řešitel Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)

●●  GA521/09/0656 – Řasová biomasa jako potravní doplněk v akvakulturách ryb 
a raků (2009–2011, Mikrobiologický ústav AV ČR, odpovědný řešitel za část ře-
šenou na FROV JU doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  GA523/09/1793 – Vliv endokrinních disruptorů na reprodukční parametry a ex-
presi vybraných genů v myších a rybích gonádách (2009–20011, Biotechnolo-
gický ústav AV ČR, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU M.Sc. S.M. Hadi 
Alavi, Ph.D.)

●●  GPP502/10/P426 – Fertilizační proces jeseterů, funkce akrosomu a prevence po-
lyspermie (2010–2012, odpovědný řešitel Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)

●●  GPP503/10/P492 – Studium patomorfologických a  patofyziologických změn 
u ryb po jejich expozici dusitanům (2010–2012, odpovědný řešitel MVDr. Eliška 
Sudová, Ph.D.)
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VÝzkUMné proJekty 2011

PROJEKTy PODPOROVANé MINISTERSTVEM 
šKOLSTVí, MLáDEžE A TěLOVýCHOVy ČR

●●  CZ.1.05/2.1.00/01.0024 – Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiver-
zity hydrocenóz (2010–2013, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  CZ1.07/2.3.00/09.0203 – Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit 
jihočeského výzkumu a vývoje (2009–2012, odpovědný řešitel za část řešenou 
na FROV JU)

●●  CZ.1.07/2.200/15.0076 – Inovace prezenčního studia bakalářského studijního 
oboru Rybářství (2010–2013, odpovědný řešitel Ing. Pavel Vejsada, Ph.D.)

●●  CZ.1.07/1.1.10/02.0072 – Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ 
a VŠ (2010–2012, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  CZ.1.07/2.3.00/20.0024 – Posílení excelence vědeckých týmů na FROV JU – 
(2011–2014, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

Institucionální výzkumné záměry

●●  MSM6007665809 – Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybář-
ství (2005–2011, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

Výzkumná centra

●●  LC06073 – Centrum pro výzkum biodiverzity (2006–2011, Ústav systémové bio-
logie a ekologie AV ČR České Budějovice, odpovědný řešitel za část řešenou na 
FROV JU prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

Bilaterální projekty – Program KONTAKT

●●  ME10126 – Environmentálně a hormonálně indukovaná reprodukce, anestézie, 
raný ontogenetický vývoj a  odchov vybraných ohrožených a  hospodářsky vý-
znamných druhů ryb (2010–2012, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)

PROJEKTy PODPOROVANé GRANTOVOu 
AGENTuROu JIHOČESKé uNIVERzITy 
V ČESKýCH BuDěJOVICíCH

●●  046/2010/Z  – Reprodukce a  genetika vybraných modelových druhů kostna-
tých a  chrupavčitých ryb (2010–2012, odpovědný řešitel prof.  Ing.  Otomar Lin-
hart, DrSc.)

●●  047/2010/Z – Chovatelské a environmentální aspekty akvakultury a hydroce-
nóz (2010–2012, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

●●  033/2010/Z – Mechanismus působení Bisfenolu A na steroidní genezi u samců 
ryb užitím genové exprese vitellogeninu StAR, P450scc, 3β-HSD a CYP19 (2010, 
odpovědný řešitel M.Sc. Azadeh Hatef)

●●  031/2010/Z – Náprava reprodukčných dysfunkcií u zástupcov radu Cyprinifor-
mes (2010, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec)

●●  057/2010/Z – Použití strategie „finishing feeding“ pro zvýšení úrovně n-3 mast-
ných kyselin ve svalovině kapra obecného (2010, odpovědný řešitel Ing.  Jan 
Mráz)

●●  003/2010/Z – Vliv zmrazování na fosforilaci proteinů u spermatu kapra obecné-
ho Cyprinus carpio L. (2010, odpovědný řešitel M.Sc. Ping Li)

●●  007/2010/Z  – Proteomická vnímavost a  odezva antioxidačních mechanis-
mů u kapra obecného po chronické expozici humánním farmakem verapamil 
(2010, odpovědný řešitel M.Sc. Zhihua Li)
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●●  QH71057 – Monitoring výskytu koi herpesvirózy (KHV) v chovech kapra obec-
ného v ČR a testování vnímavosti vybraných linií kapra ke KHV (2007–2011, Vý-
zkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, odpovědný řešitel za část na FROV 
JU MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)

●●  QH82117 – Šetrné a efektivní hospodaření na rybnících s maximálním využitím 
stávajícího trofického potenciálu a udržením dobré kvality vody i rybí produkce 
(2008–2012, odpovědný řešitel Ing. Jana Máchová, Ph.D.)

●●  QH82118 – Zachování biodiverzity u kulturních plemen kapra obecného (2008–
2012, odpovědný řešitel Ing. Martin Kocour, Ph.D.)

●●  QH82119 – Výzkum zmrazování spermií a embryí ryb (2008–2012, odpovědný 
řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  QH92307 – Využití inovativních biotechnologických a genetických postupů pro 
produkci kvalitního kapřího masa se zvýšeným obsahem omega 3 mastných 
kyselin a jeho účinek na rekonvalescenci pacientů po manifestaci aterosklerózy 
(2009–2011, odpovědný řešitel doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  QH91310 – Optimalizace metod hormonálně indukovaného umělého výtěru 
jikernaček hospodářsky významných druhů ryb (2009–2011, odpovědný řešitel 
doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.)

●●  QH92308 – Genetická diverzita jesetera malého (Acipenser ruthenus) ve vzta-
hu k  in situ konzervaci a  ochraně biodiverzity (2009–2011, odpovědný řešitel 
Ing. Martin Hulák, Ph.D.)

●●  QI101C033 – Vývoj a optimalizace metod intenzivního chovu candáta obecné-
ho (Sander lucioperca) a okouna říčního (Perca fluviatilis) v ČR (2010–2014, 
odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)

Projekty Státního zemědělského intervenčního fondu (OP Rybářství)

●●  CZ.1.25/3.1.00/10.00302 – Organizace a  provedení odborných rybářských se-
minářů v  letech 2010–2011 (2010–2011, odpovědný řešitel Ing.  Blanka Vyku-
sová, CSc.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/11.00301 – Příprava a vydání metodických publikací v roce 2011 
(2011, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  ME10015 – Využití zvratu pohlaví a  proteomiky zmrazeného spermatu ves-
lonosa amerického pro produkci kaviáru (2010–2012, odpovědný řešitel 
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  ME10125 – Moderní metody intenzivního chovu původních evropských raků 
s cílem podpořit jejich výskyt ve volných vodách a využít jejich bioindikační hod-
noty vzhledem ke kvalitě povrchových vod (2010–2012, odpovědný řešitel doc. 
Ing. Tomáš Policar, Ph.D.)

Projekty mezinárodní spolupráce – program COST

●●  OC-09042 – Welfare kapra obecného (Cyprinus carpio) v rybniční akvakultuře 
a obchodu, (2009–2011, odpovědný řešitel doc. Ing. František Vácha, CSc.)

●●  FA-0801 – LARVANET – Kritické faktory pro úspěšnost produkce larev ryb v ev-
ropské akvakultuře: multidisciplinární network (2009–2013, odpovědný řešitel 
za část řešenou na FROV JU doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.)

Fond rozvoje vysokých škol

●●  Zavedení výuky Zoologie na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské Univer-
zity v Českých Budějovicích (2011, odpovědný řešitel Ing. Martin Bláha, Ph.D.)

●●  Nový koncept výuky předmětu Anatomie a fyziologie ryb (2011, odpovědný ře-
šitel Ing. Petr Dvořák, Ph.D.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
MINISTERSTVEM zEMěDěLSTVí ČR

Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum

●●  QH71305 – Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakultur-
ních druhů s využitím netradičních technologií (2007–2011, odpovědný řešitel 
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  QH71011 – Určení a  charakteristika biologického potenciálu produktu „Český 
kapr“ (2007–2012, odpovědný řešitel doc. Ing. František Vácha, CSc.)
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●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00321 – Ověření technologie produkce rychleného plůdku 
okouna říčního určeného k dalšímu intenzivnímu chovu (2011, odpovědný řeši-
tel za část na FROV JU doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., Rybářství Nové Hrady, s.r.o.)

Ostatní dotace a programy

●●  Národní program uchování a  využití genetických zdrojů hospodářských 
a  užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u  ryb (odpovědný řešitel 
doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

●●  MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a  zlepšování genetického po-
tenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Fla-
jšhans, Dr.rer.agr.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
GRANTOVOu AGENTuROu ČR

●●  GA524/07/0188 – Úloha imunitní investice v kontextu kompromisů: imunoeko-
logické studium vztahů mezi reprodukcí, imunitou a  parazitizmem u  sladko-
vodních ryb (2007–2011, Masarykova univerzita v  Brně, odpovědný řešitel za 
část řešenou na FROV JU JU doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)

●●  GA523/08/0824 – Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a buněk u mo-
delových polyploidních ryb s  cytologickými a  fyziologickými dopady na jejich 
ochranu a  chov (2008–2012, odpovědný řešitel doc.  Ing.  Martin Flajšhans, 
Dr.rer.agr.)

●●  GA525/09/P218 – Vliv subletálních koncentrací triazinů na kapra obecného 
(Cyprinus carpio L.) (2009–2011, odpovědný řešitel Ing. Josef Velíšek, Ph.D.)

●●  GA521/09/0656 – Řasová biomasa jako potravní doplněk v akvakulturách ryb 
a raků (2009–2011, Mikrobiologický ústav AV ČR, odpovědný řešitel za část ře-
šenou na FROV JU doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.)

●●  GA523/09/1793 – Vliv endokrinních disruptorů na reprodukční parametry a ex-
presi vybraných genů v myších a rybích gonádách (2009 – 20011, Biotechnolo-
gický ústav AV ČR, odpovědný řešitel za část řešenou na FROV JU S.M. Hadi Alavi, 
M.Sc., Ph.D.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/11.00302 – Příprava a vydání 47. ročníku odborného čtvrtletní-
ku Bulletin VÚRH Vodňany (2011, odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

●●  CZ.1.25/3.1.00/11.00303 – Příprava a vydání odborných publikací 2011 (2011, 
odpovědný řešitel Ing. Blanka Vykusová, CSc.)

Projekty Státního zemědělského intervenčního fondu (OP Rybářství) 
– podnikatelské projekty

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00324 – Ověření technologie odchovu ročka pstruha obecné-
ho v kontrolovaných podmínkách, (2011, odpovědný řešitel za část na FROV JU 
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D., Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00325 – Ověření technologie hromadné indukce triploidie 
u pstruha duhového v provozních podmínkách (2011, odpovědný řešitel za část na 
FROV JU doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr., Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00316 – Praktické ověření vlivu předchozí výživy a délky sád-
kování na zvyšování úrovně omega 3 mastných kyselin v  mase kapra (2011, 
odpovědný řešitel za část na FROV JU Ing. Jan Mráz, Ph.D., Blatenská ryba, s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00320 – Produkce plůdku ročka parmy obecné v intenzivních 
podmínkách přes zimní období (2011, odpovědný řešitel za část na FROV JU 
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Rybářství Mariánské Lázně, s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00318 – Ověření technologie produkce tržního candáta 
obecného v  podmínkách recirkulačního systému (2011, odpovědný řešitel za 
část na FROV JU doc. Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D., Ing. Jaroslav Švarc – chov ryb 
na oteplené vodě)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00315 – Ověření tepelných úprav obilných krmiv v  chovu 
tržního kapra (2011, odpovědný řešitel za část na FROV JU doc. Ing. Petr Hart-
vich, CSc., Rybářství Třeboň, a.s.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00314 – Ověření technologie hormonální synchronizace 
umělého výtěru jikernaček lososovitých ryb (2011, odpovědný řešitel za část na 
FROV JU doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., Rybářství Litomyšl, s.r.o.)

●●  CZ.1.25/3.4.00/10.00317 – Využití monosexní obsádky pstruha duhového s cí-
lem zvýšení produkce v intenzivním chovu (2011, odpovědný řešitel za část na 
FROV JU doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., Josef Bláhovec – Pstruhařství Mlýny)
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●●  GPP502/10/P426 – Fertilizační proces jeseterů, funkce akrosomu a prevence po-
lyspermie (2010–2012, odpovědný řešitel Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)

●●  GPP503/10/P492 – Studium patomorfologických a  patofyziologických změn 
u ryb po jejich expozici dusitanům (2010–2012, odpovědný řešitel MVDr. Eliška 
Sudová, Ph.D.)

●●  GAP502/11/0090 – Dozrávání a stárnutí spermií ryb: Komparativní studie mezi 
kostnatými a  chrupavčitými rybami, tedy taxonomicky vzdálenými modely 
(2011–2015, Ing. Marek Rodina, Ph.D.)

●●  GAP503/11/1130 – Vliv enviromentálních koncentrací vybraných farmak na 
pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) a rybí buněčné kultury (2011–2015, 
doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)

PROJEKTy PODPOROVANé 
GRANTOVOu AGENTuROu AKADEMIE VěD ČR

●●  IAA608030801 – Diverzita bioenergetických drah, funkce membrány, signálních 
mechanismů a  proteomiky zmrazeného spermatu evolučně rozdílných druhů 
ryb (2008–2012, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)

●●  KJB608030901 – Nukleotidový polymorfizmus mitochondriálních genů kapra 
obecného ve vztahu k fylogeografii, evoluci a kolonizacní historii (2009–2011, 
odpovědný řešitel Ing. Martin Hulák, Ph.D.)
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MEzINáRODNí VýzKuMNé PROJEKTy
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Zpracovala: Zuzana Dvořáková
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Diskuse o velikosti genomu polyploidních ryb (zleva Vojtěch Kašpar, Katsutoshi Arai,
Miloš Havelka, Bořek Drozd, Dmytro Bytyutskyy, v popředí Martin Flajšhans

činnost laboratoře:

Vědečtí pracovníci a  doktorandi pů-

sobící v  laboratoři molekulární, buněč-

né a  kvantitativní genetiky se zabývají 

molekulární biologií a  proteomikou, 

cytogenetikou, průtokovou a  obrazo-

vou cytometrií a kvantitativní genetikou 

u  sladkovodních druhů ryb, ochranou 

genetických zdrojů ryb a  zvyšováním 

genetického potenciálu hospodářsky 

významných druhů – kapra obecného, 

lína obecného, sumce velkého a  také 

několika druhů jeseterovitých ryb. la-

boratoř provádí základní i  aplikovaný 

výzkum zaměřený na genetické, biolo-

gické a  fyziologické aspekty polyploid-

ních a monosexních populací ryb volně 

žijících (r. sekavec, piskoř, karas) i chova-

ných v  akvakultuře (lín obecný, jeseter 

malý, j. sibiřský, j. ruský, pstruh duhový, 

siven americký, aj.). V oblasti molekulár-

ní biologie se zabýváme studiem gene-

tické a populační diverzity hospodářsky 

významných druhů ryb a korýšů a prak-

tickou aplikací molekulárních márkrů 

v akvakultuře. laboratoř se zabývá také 

proteinovým složením spermatu a  se-

menné plasmy u různých druhů ryb po-

mocí SdS-PAGe a 2de, dále studuje oxi-

dativní a  antioxidativní stres u  spermií 

jeseterovitých ryb. Při činnosti laborato-

ře jsou rozvíjené šlechtitelské programy 

založené na stanovení heritability užit-

kových vlastností či rozdílů v užitkových 

vlastnostech mezi plemeny, liniemi či 

kříženci hospodářsky významných dru-

hů ryb, zejména u kapra obecného a lína 

obecného. laboratoř spolupracuje s  ry-

bářskou praxí také prostřednictvím pi-

lotních projektů operačního programu 

rybářství k ověřování a přenosu nových 

technologií do produkce akvakultury. 

členové laboratoře aktivně působí ve 

šlechtitelské radě pro chov ryb při ry-

bářském sdružení čr a  v  národní radě 

genetických živočišných zdrojů. Pracov-

níci i  doktorandi laboratoře molekulár-

ní, buněčné a  kvantitativní genetiky se 

samozřejmě podílejí i na fakultní výuce 

ve všech stupních nabízených programů 

a navazují spolupráce s univerzitami, vě-

deckými institucemi či jinými subjekty 

v české republice i zahraničí.

02 LABORATOřE VúRH laboratoř MolekUlární, bUněčné a kVantitatiVní genetiky
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 Anna Shalituina u zobrazovacího zařízení pro vizualizaci proteinů a DNA v genech.



- 64 - - 65 -

02 LABORATOřE VúRH laboratoř fyziologie reproDUkce

274,2; 228;
x=2, y=1,13

lab02

Ing.  
Martin Pšenička, Ph.D.
vedoucí laboratoře 
(od 5/2011),
vědecký pracovník

p s e n i c k a @ f r o v. j c u . c z

prof. Ing.  
Otomar Linhart, DrSc.
vědecký pracovník,
vedoucí laboratoře 
(do 4/2011)

l i n h a r t @ f r o v. j c u . c z

Mgr.  
Sergey Boryshpolets, 
Ph.D.
vědecký pracovník,
doktorand (do 9/2011)

sboryshpolets@frov.jcu.cz

M.Sc. 
Borys Dzyuba, Ph.D.
vědecký pracovník

b d z y u b a @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Anna Shaliutina
doktorandka

s h a l i a 0 0 @ f r o v. j c u . c z

Ivana Samková
laborantka

i s a m k o va @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Marek Rodina, Ph.D.
zástupce vedoucího

r o d i n a @ f r o v. j c u . c z

Jacky Cosson, 
Ph.D., Dr.h.c
vědecký pracovník

c o s s o n @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Azadeh Hatef
doktorandka

a h a t e f @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. 
Galina Prokopchuk
doktorandka

p r o k o p c h u k @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Olga Bondarenko
doktorandka

b o n d a o 0 0 @ f r o v. j c u . c z
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rh

personální obsazení 
laboratoře v období 
2010–2011

Laborator fyzioLogie 
reprodukce

Mgr. zuzana Linhartová
doktorandka

l i n h a r t o va @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. 
Viktoryia Dzyuba, Ph.D.
vědecký pracovník

v d z y u b a @ f r o v. j c u . c z
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činnost laboratoře:

laboratoř vedle vysokoškolské výuky 

provádí základní a aplikovaný výzkum se 

zaměřením na reprodukci našich hospo-

dářsky významných a ohrožených druhů 

ryb. Pracovníci využívají mikroskopy, které 

jsou vybavené stroboskopickou lampou, 

vysokorychlostní kamerou či počítačem 

asistovaným systémem a  programem 

analýzy obrazu pro vyhodnocování para-

metrů motility spermií, bioluminiscenční 

metody k měření AtP, proteomika, mikro-

manupulátory, fluorescenční a konfokál-

ní mikroskopy. elektronové mikroskopy 

využívají pracovníci v Biologickém centru 

v  českých Budějovicích. testy oplození 

a  líhnivosti provádí Genetické rybářské 

centrum ve Vodňanech. laboratoř publi-

kuje výstupy ve formě metodik, techno-

logií a vědeckých článků zabývajících se 

aktivací, reaktivací a  imobilizací gamet, 

ultrastrukturou gamet, procesem oplo-

zení, určováním pohlaví, diagnostikou 

stupně zralosti jikernaček, genomovou 

manipulací, krátkodobým a  dlouhodo-

bým uchováním gamet (kryoprezervací), 

zvraty pohlaví a hodnocení účinků endo-

krinních disruptorů u  ryb. techniky mik-

romanipulace zárodečných buněk jsou 

využité ke kryoprezervaci ohrožených 

a  významných druhů a  linií ryb, k  mezi-

druhové transplantaci mezi druhy s  růz-

nou délkou pohlavního dospívání apod. 

laboratoř vlastní genovou banku zamra-

ženého spermatu, blastomer a  sperma-

togonií různých druhů a plemen ryb. la-

boratoř dále nabízí asistenci při určování 

pohlaví a zralosti jikernaček, ale i při sa-

motném umělém výtěru ryb, především 

pak jeseterů.

Popis rotace bičíku spermií 
jesetera malého na dně 

kapky. Čas mezi snímky jsou 
2 milisekundy. Tato fotografie je 
ze studie Sergeye Boryshpoltse, 

která získala ocenění nejlepší 
prezentace, Ph.D. studenta 

během 3. Mezinárodní konfe-
rence biologie rybích gamet 

v Budapešti, Maďarsko.

02 LABORATOřE VúRH laboratoř fyziologie reproDUkce
la

bo
ra

to
ře

 V
Ú

rh

Určování pohlaví a stupně zralosti oocytů pomocí biopsie a výtěr jiker u jesetera malého.Akrozom spermie jesetera sibiřského před a po aktivaci.

Hermafroditická gonáda kapra se 
spermatocyty a oocytem.

Vizualizace primordiálních gonocytů jesetera malého a jejich transplantace do vajíček Xenopus laevis
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02 LABORATOřE VúRH laboratoř intenziVní akVakUltUry

224,1; 18,6; 997,5
x=3, y=0,07

lab03

doc. Ing.  
Tomáš Policar, Ph.D.
vedoucí laboratoře

p o l i c a r @ f r o v. j c u . c z

Mgr.  
Peter Podhorec, Ph.D.
doktorand (do 9/2011),
vědecký pracovník 
a zástupce vedoucího 
(od 10/2011)

p o d h o r e c @ f r o v. j c u . c z

Ing. Viktor švinger
doktorand

s v i n g e r @ f r o v. j c u . c z

Mgr. Mahdi Golshan
doktorand (od 10/2011)

g o l s h a n @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. 
S.M. Hadi Alavi, Ph.D.
zástupce vedoucího
(do 9/2011)

a l a v i @ f r o v. j c u . c z

Ing. Jiří Křišťan
doktorand

k r i s t j 0 1 @ f r o v. j c u . c z

Mgr.  
Volodymyr 
Bondarenko
doktorand (od 10/2011)

vbondarenko@frov.jcu.cz

la
bo

ra
to

ře
 V

Ú
rh

personální obsazení 
laboratoře v období 
2010–2011

Laborator intenzivní 
akvakuLtury

činnost laboratoře:

laboratoř se zaměřuje především na 

výzkum a  vývoj chovatelských metod 

a technologií využívaných v kontrolova-

ných podmínkách intenzivní akvakultu-

ry. Pozornost věnuje optimalizaci umělé 

reprodukce pomocí syntetických ana-

logů GnrHa u generačních ryb candáta 

obecného, okouna říčního, lína obec-

ného, štiky obecné, síha peledě, sivena 

amerického, pstruha duhového, pstruha 

obecného f. potoční, lipana arktického 

f. sibiřské a lipana podhorního.

 Viktor Švinger s lipanem arktickým f. sibiřská
(Thymallus arcticus)

Spermie candáta obecného (Sander lucioperca)
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Pracovníci se soustředí na vyhodno-

cení vlivu různých dávek GnrHa apli-

kovaných generačním rybám na vze-

stup hladiny luteinizačního hormonu 

(lH) v  krvi ošetřených ryb, potažmo na 

efektivitu synchronizace ovulace jiker. 

u  jednotlivých experimentů spojených 

s  umělou reprodukcí již zmíněných 

druhů ryb laboratoř vyhodnocuje vliv 

syntetických analogů GnrHa na kvalitu 

a  životaschopnost jiker, embryí a  larev. 

celkově ekonomicky hodnotí jednotlivé 

způsoby umělých výtěrů. nejefektivnější 

způsob aplikace syntetických analogů 

GnrHa je u  jednotlivých druhů ryb do-

poručován k používání v rybářské praxi.

Během umělých výtěrů zmíněných dru-

hů ryb pracoviště také sleduje morfo-

logii a  fyziologickou kvalitu získaných 

spermií. V  návaznosti na tyto získané 

výsledky následně optimalizuje proces 

oplodňování jiker. Po umělém oplození 

jiker u některých druhů ryb (především 

u candáta obecného) je optimalizováno 

odlepkování jiker, které jsou určené pro 

umělou inkubaci. optimalizace techno-

logie a  vnějších faktorů prostředí pro 

umělou inkubaci jiker candáta obecné-

ho, okouna říčního, mníka jednovousé-

ho a  štiky obecné je další významnou 

činností laboratoře s  cílem zajistit vy-

sokou životaschopnost embryí či larev.

laboratoř optimalizuje a vyvíjí efektivní 

technologický postup odchovu larvál-

ních a  raných juvenilních stadií zmíně-

ných dravých druhů ryb v  produkčních 

rybnících. na konci rybničního odchovu 

juvenilních ryb připravuje šetrný a efek-

tivní způsob odlovu ryb z rybníků a bez-

pečný transport ryb do kontrolovaných 

podmínek intenzivní akvakultury. Po 

nasazení juvenilních dravých druhů ryb 

do intenzivní akvakultury je optimali-

zován technologický postup adaptace 

ryb pocházejících z  rybničních podmí-

nek na umělé a  kontrolované podmín-

ky intenzivní akvakultury. Prostorová 

a  potravní adaptace ryb je ideálně na-

stavena především pomocí speciálního 

teplotního, světelného a  krmného reži-

mu. cílem činnosti je vyvinout efektivní 

technologii zajišťující vysokou produkci 

fyziologicky kvalitních, zdravých a  na 

další fázi odchovu připravených juvenil-

ních.Pracoviště také věnuje pozornost 

optimalizaci odchovu juvenilních, trž-

ních a  generačních dravých druhů ryb 

v  kontrolovaných podmínkách inten-

zivní akvakultury pomocí recirkulačního 

akvakulturního systému (rAS). cílem je 

vyvinout efektivní technologii nastavu-

jící ideální vnější podmínky prostředí 

odchovu a výživu, která by produkovala 

kvalitní tržní či generační ryby určené ke 

konzumu či k produkci kvalitních gamet 

potažmo larev a juvenilních ryb. labora-

toř se začala v letech 2010–2011 věnovat 

i domestikaci dravých druhů ryb a vlivu 

domestikace na kvalitu reprodukce. Pra-

covníci se zaměřují i na intenzivní akva-

kulturu tropických okrasných druhů ryb 

využívaných v  akvaristice, kterými jsou 

především sumečci druhů Platydoras 

costatus a  Agamyxis pectinifrons a  ne-

onka červená. laboratoř má rozvinutou 

širokou spolupráci v aplikovaném výzku-

mu s  tuzemskými rybářskými podniky 

(rybářství nové Hrady, klatovské rybář-

ství, švarc – chov ryb na oteplené vodě, 

rybníkářství Hluboká a  rybářství lito-

myšl) a zahraničními producenty ryb (ex-

cellence Fish – nizozemí, lont en s  van 

Baaren fish farm – nizozemí, lucasPerch 

– Francie, Asialor – Francie, irish waters 

Perch – irsko a Moneycarragh Fish Farm 

– irsko).

Pracoviště udržuje spolupráci s  ná-

sledujícími vědeckými institucemi v  čr 

– Akademie věd čr, Mendlova zeměděl-

ská a  lesnická univerzita v  Brně, česká 

zemědělská univerzita v Praze, Zeměděl-

ská fakulta Jihočeské univerzity v  čes-

kých Budějovicích a  Výzkumný ústav 

vodohospodářský t. G. Masaryka v Praze 

a v zahraničí – nancy university – Francie, 

research institute for Fisheries, Aquacul-

ture and irrigation – Maďarsko, universi-

ty of warmia and Mazury – Polsko, uni-

versity of Agriculture krakow – Polsko, 

Aquaculture initiative – irsko, institut 

für Fischerei in Starnberg – německo, 

lehranstalt für Fischerei in Aufseß – ně-

mecko, institut für Fischerei in Born/

darß – německo, institut für Binnenfis-

cherei in Potsdam – německo, institute 

of Marine research in Bergen – norsko 

a  Veterinary Medical research institute 

in Budapest – Maďarsko. Pracovníci la-

boratoře se podílejí na výuce studentů 

FroV Ju studujících v bakalářském, ma-

gisterském i doktorském programu.

Umělý výtěr candáta.

Jikernačka candáta obecného 
připravená k výtěru.

02 LABORATOřE VúRH laboratoř intenziVní akVakUltUry
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02 LABORATOřE VúRH laboratoř etologie a VÝžiVy ryb a rakŮ

631,1; 2087
x=4, y=3,44

lab04

doc. Ing.  
Pavel Kozák, Ph.D.
vedoucí laboratoře

k o z a k @ f r o v. j c u . c z

Ing. Martin Bláha, Ph.D.
doktorand (do 12/2010)

b l a h a @ f r o v. j c u . c z

Ing. Jiří Kortan, Ph.D.
doktorand (do 9/2010)

–

Ing. Jan Mráz, Ph.D.
doktorand (do 9/2011),
vědecký pracovník
(od 9/2011)

j m ra z @ f r o v. j c u . c z

prof. Jana Picková
vědecký pracovník

j a n a . p i c kova @ l mv. s l u. s e

Ing. Tomáš zajíc
doktorand

z a j i c t 0 0 @ f r o v. j c u . c z

doc. RNDr.  
zdeněk Adámek, CSc.
vědecký pracovník

a d a m e k @ i v b. c z

Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
doktorand (do 9/2010)
vědecký pracovník 
(od 9/2010)

b u r i c @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Antonín Kouba, Ph.D.
zástupce vedoucího,
doktorand (do 9/2011), 
vědecký pracovník 
(od 9/2011)

a k o u b a @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. 
Sabine Sampels, Ph.D.
vědecký pracovník
(od 11/2011)

s a m p e l s @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. 
Hamid Niksirat Hashjin
doktorand (od 10/2010)

n i k s i h 0 0 @ f r o v. j c u . c z
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personální obsazení 
laboratoře v období 
2010–2011

Laborator etoLogie  
a výzivy ryb a raku

M.Sc. Iryna Kuklina
doktorand (od 10/2010)

i k u k l i n a @ f r o v. j c u . c z

 Rak pruhovaný s upevněnou
minivysílačkou.
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činnost laboratoře:

naše aktivity jsou zaměřené na něko-

lik hlavních oblastí, kterými jsou různé 

aspekty astakologie, hodnocení a  zlep-

šování kvality rybího masa především 

z  pohledu obsahu omega 3 nenasyce-

ných mastných kyselin, výživa ryb, re-

produkce říčních druhů ryb, zhodnocení 

vlivu piscivorních predátorů na rybniční 

akvakultury a aplikovaná hydrobiologie.

na raky zaměřené cíle souvisejí s  vy-

branými biologickými aspekty původ-

ních i  nepůvodních druhů, jako jsou 

například jejich migrační schopnosti, 

růstové alternace a  hodnocení výskytu 

poraněných tělních končetin. Zajímavé-

ho úspěchu jsme dosáhli při studiu račí 

reprodukce, kdy jsme u raka pruhované-

ho prokázali mezi desetinohými korýši 

zcela ojedinělý způsob rozmnožování – 

fakultativní partenogenezi. Značné úsilí 

vynakládáme na vývoj metod umožňu-

jících intenzivní chov raků, během nějž 

se snažíme optimalizovat podmínky 

odchovu včetně volby vhodného krme-

ní. Významnou oblastí je také využívání 

metod umělé inkubace račích vajíček 

a  s  ní související pokrok ve vývoji účin-

ných a bezpečných protiplísňových kou-

pelí. Pozornost věnujeme také manage-

mentu ochrany raků, jejich monitoringu 

a záchranným transferům. nepřehlížíme 

však ani jejich bioindikační potenciál. 

dalšími, v současné době rozvíjejícími se 

tématy jsou molekulární studie na racích 

a základní hlediska biologie jejich sper-

mií. tým pracující s kvalitou rybího masa 

se zaměřuje na kapra obecného, hlavní 

produkovanou rybu v  české republice. 

Ve spolupráci s  rybářstvím Blatenská 

ryba,  s.r.o. jsme vyvinuli dlouhodobě 

udržitelnou patentovanou technologii 

chovu kapra s vysokým obsahem zdraví 

prospěšných omega 3 mastných kyselin. 

technologie je založena na doplňkovém 

krmivu obsahujícím řepkové výlisky 

a len. Ve spolupráci s institutem klinické 

a  experimentální medicíny (ikeM) jsme 

prokázali, že takto produkovaný kapr má 

velmi pozitivní účinky na lidské zdraví, 

zejména v  prevenci kardiovaskulárních 

onemocnění. dále se zabýváme výzku-

mem vlivu biologicky aktivních látek na 

schopnost ryb produkovat vysoce nena-

sycené omega 3 mastné kyseliny.

laboratoř provádí také výzkum v ob-

lasti výživy ryb při využití mikrořas 

jako doplňkového krmiva a  reproduk-

ce říčních druhů ryb (především parmy 

obecné a  podoustve říční) s  využitím 

alternativních přírodě blízkých metod. 

tyto aktivity realizujeme ve spolupráci 

s laboratoří intenzivní akvakultury a ry-

bářstvím Mariánské lázně, s.r.o.

konfliktní situace mezi rybářstvím 

a  ochranou rybožravých predátorů je 

stále velmi významným problémem pro 

udržitelný rozvoj chovu ryb. Výsledkem 

našeho výzkumu bylo úspěšné ověření 

ochrany rybochovných objektů před ne-

žádoucím vniknutím vydry říční instalací 

odpuzovače ryb elZA2, která se ukáza-

la jako velmi přijatelné řešení. Studie 

důsledků predačního tlaku kormorána 

velkého na obsádky rybníků byly ori-

entovány na popis parazitárních invazí 

(zvláště gyrodaktylózy, daktylogyrózy 

a  ichtyoftiriózy) jako důsledku zraňová-

ní ryb útoky kormoránů. koncentrace 

lysozymu jako indikátoru stresu ve sli-

zu ryb byla významně zvýšená u  pora-

něných ryb a  byla v  pozitivní korelaci 

s  rozsahem zranění a  intenzitou invaze 

žábrohlístů r. Gyrodactylus.

Zabýváme se monitoringem spole-

čenstev bezobratlých živočichů ve sto-

jatých i  tekoucích vodách, kde je velmi 

důležitou částí též hodnocení vlivu 

různého typu rybářského hospodaření. 

Ve spolupráci s  laboratoří molekulární, 

buněčné a kvantitativní genetiky se také 

věnujeme molekulárně-biologickým 

studiím planktonních korýšů, které slou-

ží k ujasnění vztahu mezi morfologickou 

a  genetickou variabilitou. na základě 

získaných genetických dat můžeme dále 

posuzovat příbuznost jednotlivých dru-

hů/rodů či jejich fylogeografii. Studu-

jeme také rybniční litorály se zvláštním 

zřetelem na kolonizaci rozsáhlých poros-

tů rákosu a  orobince fytofilními bezob-

ratlými. kromě toho jsme detailně po-

psali vývoj ekosystému rybníku v letech 

následujících po jeho odbahnění.

Zaměstnanci laboratoře se podíle-

jí i  na fakultní výuce ve všech stupních 

nabízených programů a napříč výzkum-

nými tématy navazují spolupráce s  pří-

slušnými vědeckými institucemi, subjek-

ty státní správy i  soukromými podniky 

doma i v zahraničí.

Finální produkt omega 3 kapra.Doktorand Tomáš Zajíc s omega 3 kaprem.
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02 LABORATOřE VúRH laboratoř enVironMentální cheMie a biocheMie

127,4; 711,8; 228,1;
x=5, y=8,14

lab05

doc. Ing.  
Tomáš Randák, Ph.D.
vedoucí laboratoře

t ra n d a k @ f r o v. j c u . c z

Mgr.  
Roman Grabic, Ph.D.
vědecký pracovník

r g ra b i c @ f r o v. j c u . c z

Ing. Jan Turek, Ph.D.
doktorand (do 9/2010)
vědecký pracovník

t u r e k @ f r o v. j c u . c z

Mgr. Ganna Fedorova
doktorandka

f e d o r g 0 0 @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Viktoriia Burkina
doktorandka (od 10/2010)

v b u r k i n a @ f r o v. j c u . c z

Pavla Simandlová
laborantka (od 12/2011)

–

Ing.  
Vladimír žlábek, Ph.D.
zástupce vedoucího

v z l a b e k @ f r o v. j c u . c z

MVDr. Jitka Kolářová
vědecký pracovník

k o l a r o va @ f r o v. j c u . c z

Mgr. zhihua Li, Ph.D.
vědecký pracovník

z l i @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Oksana Golovko
doktorandka (od 10/2010)

o g o l o v k o @ f r o v. j c u . c z

Ing., Bc.  
Kateřina Grabicová
doktorandka (od 10/2010)

g ra b i c o va @ f r o v. j c u . c z
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činnost laboratoře:

Sledování výskytu cizorodých látek ve 

vodních ekosystémech a  výzkum jejich 

vlivu na exponované organismy patří 

k hlavním činnostem laboratoře. Pozor-

nost zaměřuje také na hodnocení vlivu 

vybraných zdrojů znečištění na vodní 

prostředí včetně působení na vodní 

organismy, dále hodnotí kontaminace 

ryb vyskytujících se ve volných vodách 

i v chovech. Pracoviště kooperuje v ná-

rodních programech biomonitoringu 

koordinovaných čHMÚ. V  rámci hod-

nocení kontaminace vodního prostředí 

laboratoř dále spolupracuje s MZe, MžP, 

institucemi a organizacemi zabývajícími 

se ochranou životního prostředí, policií, 

firmami zabývajícími se hodnocením 

ekologických rizik  atd. V  posledních le-

tech se laboratoř specializuje na moni-

toring kontaminace vodního prostředí 

pomocí metod pasivního vzorkování. 

realizuje laboratorní toxikologické stu-

die zaměřené převážně na hodnocení 

vlivu vybraných chemických slouče-

nin (v  současnosti především farmak 

a  pesticidů) na modelové organismy. 

Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve 

vodním prostředí na ryby zjišťuje přede-

vším pomocí stanovení vybraných bio-

chemických parametrů (tzv. biochemic-

kých markerů kontaminace) v  tkáních. 

laboratoř je od roku 2011 vybavena 

nejmodernější instrumentací pro sto-

pové analýzy. Je k  dispozici lc/lc-MS/

MS (dvojdimenzionální lc – in line SPe 

– s  tandemovou hmotnostní spektro-

metrií). Systém na bázi trojitého kvadru-

pólu umožňuje vysoce citlivé stanovení 

polárních látek jak v bodových vzorcích, 

tak i v extraktech z pasivních vzorkovačů. 

V  roce 2012 bude analytická laboratoř 

doplněna o  Gc-MS/MS a  lc/lc-HrMS. 

část chemických a  biochemických ana-

lýz pracoviště provádí ve spolupráci se 

specializovanými laboratořemi nachá-

zejícími se v  jiných institutech u  nás 

i v zahraničí (umea university, švédsko, 

Slu uppsala, švédsko, SVÚ Praha, ZÚ 

ostrava) a rozsah analýz zahrnuje nejen 

polutanty limitované státní legislativou, 

ale i dosud prakticky nesledované cizo-

rodé sloučeniny představující dle nejno-

vějších vědeckých informací potenciální 

riziko pro exponované organismy. V sou-

časné době zaměřuje pozornost přede-

vším na vývoj metod detekce a následné 

sledování koncentrací širokého spektra 

farmak, drog, uV filtrů a pesticidů v en-

vironmentálních vzorcích. realizuje po-

loprovozní experimenty zaměřené na 

kalibraci pasivních vzorkovačů PociS, 

hodnocení účinnosti stávajících a  nově 

vyvíjených čistírenských technologií při 

eliminaci širokého spektra většinou do-

sud nesledovaných biologicky účinných 

sloučenin a  vyvíjí biomonitorovací sys-

témy využívající ryby jako bioindikátory 

pro kontinuální monitoring kvality vody. 

laboratoř v  rámci těchto aktivit spolu-

pracuje s  firmami čeVAk,  a.s., PVk,  a.s. 

a  w.P.  e.,  a.s. a  také úzce spolupracuje 

s dalšími laboratořemi FroV Ju. Pracov-

níci laboratoře se dále zabývají otázkami 

managementu obhospodařování pstru-

hových vod. Ve spolupráci s rybářskými 

svazy se podílejí na vývoji šetrných me-

tod umělého chovu různých věkových 

kategorií pstruha obecného a  lipana 

podhorního včetně generačních ryb. 

cílem je zvýšení počtu generačních ryb 

a  následně zvýšení množství kvalitních 

násad využitelných k  posílení volně ži-

jících populací pstruha obecného a  li-

pana podhorního. laboratoř realizuje 

terénní experimenty zaměřené na hod-

nocení adaptability různých kategorií 

násadových ryb v podmínkách volných 

vod. Hodnocením adaptability odchova-

ných násad v podmínkách volných vod 

a  porovnáváním ekologických nároků 

vysazovaných a původních volně žijících 

jedinců získává velmi důležité informace 

využitelné v  rámci managementu ob-

hospodařování našich pstruhových vod. 

experimentální činnost z  velké části re-

alizuje v  podmínkách Pstruhařství kap-

lice,  s.r.o. a  v  účelovém revíru FroV Ju 

Vodňany. na základě zjištěných poznat-

ků navrhuje a rybářské praxi doporuču-

je efektivnější způsoby managementu 

obhospodařování pstruhových revírů 

podporující stabilizaci a rozvoj populací 

pstruha obecného a lipana podhorního 

ve volných vodách. Pracovníci labora-

toře se dále podílejí na výuce studentů 

FroV Ju studujících v bakalářském, ma-

gisterském i doktorském programu.

Odlov ryb hlubinným agregátem.

02 LABORATOřE VúRH laboratoř enVironMentální cheMie a biocheMie
la

bo
ra

to
ře

 V
Ú

rh

Z chemické laboratoře (Kateřina Grabicová,
Roman Grabic, Oksana Golovko a Anna Fedorova).



- 80 - - 81 -

02 LABORATOřE VúRH laboratoř VoDní toxikologie a ichtyopatologie

923,4; 556_
x=6, y=4,55

lab06

Ing.  
Jana Máchová, PhD.
vědecký pracovník,
vedoucí laboratoře 
(do 4/2011)

m a c h o va @ f r o v. j c u . c z

Dr. hab. Ing.  
Josef Velíšek, Ph.D.
vědecký pracovník

v e l i s e k @ f r o v. j c u . c z

MVDr.  
Eliška zusková, Ph.D.
vědecký pracovník

e s u d o va @ f r o v. j c u . c z

prof. MVDr.  
zdeňka Svobodová, 
Dr. Sc.
vědecký pracovník

z s v o b o d @ f r o v. j c u . c z

Mgr. Petra Beránková
doktorandka (do 9/2010)

–

Ilona Prokopová
laborantka

p r o k o p o va @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Hana Kroupová, Ph.D.
vědecký pracovník,
vedoucí laboratoře 
(od 5/2011)

k r o u p o va @ f r o v. j c u . c z

MVDr.  
Veronika Piačková, 
Ph.D.
vědecký pracovník

p i a c k o va @ f r o v. j c u . c z

Ing. Olga Valentová
vědecký pracovník

va l e n t o va @ f r o v. j c u . c z

RNDr. Richard Faina
vědecký pracovník

f a i n a @ e n k i . c z

Dipl.-Biol. 
Christoph Steinbach
doktorand (od 10/2010)

s t e i n b a c h @ f r o v. j c u . c z
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Doktorandi 
Alžběta Stará 
a Christoph 
Steinbach 
u radiometru 
pro měření 
krevních plynů.

Ing. Alžběta Stará
doktorandka (od 10/2010)

s t a ra a 0 1 @ f r o v. j c u . c z

Biochemické 
vyšetření krevní 
plasmy ryb 
(zleva Eliška 
Zusková 
a Viktoriina 
Burkina).
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činnost laboratoře:

k  hlavním aktivitám laboratoře patří 

studium vlivu cizorodých látek na orga-

nismy vodního prostředí, prevence a te-

rapie chorob ryb, vyšetřování zdravotní-

ho stavu ryb a sledování vlivu rybářského 

hospodaření na kvalitu vody v rybnících. 

Součástí pracoviště je toxikologická la-

boratoř akreditovaná českým institutem 

pro akreditaci pro testy akutní toxicity 

na rybách, dafniích, zelených sladko-

vodních řasách a  semenech hořčice 

bílé, na jejichž základě se hodnotí eko-

toxikologické vlastnosti látek, přípravků 

a odpadů. kromě toho laboratoř provádí 

testy subchronické a  chronické toxicity 

na rybách a na jejich raných vývojových 

stadiích. Jedná se především o studie za-

měřené na hodnocení vlivu vybraných 

látek a  přípravků (např.  farmak, pesti-

cidů), které jsou špatně biologicky od-

bouratelné, přetrvávají v  povrchových 

vodách a  představují potenciální riziko 

pro organismy vodního prostředí, po-

tažmo pro člověka. V průběhu roku 2011 

laboratoř získala nové moderní přístroje 

pro analýzu genové exprese. Mezi klí-

čová zařízení patří real-time Pcr termo-

cykler, Pcr termocykler s  gradientem 

teplot, 2100 Bioanalyzer a  nanodrop 

2000 spektrofotometr. uvedené přístro-

je umožňují sledovat změny v  tkáních 

ryb po působení testovaných látek na 

úrovni genové exprese a  odhalovat tak 

velmi citlivě možné negativní dopady 

působení těchto látek na exponované 

organismy. Pracovníci laboratoře se dále 

zabývají testováním léčiv perspektivních 

pro využití v  rybářské praxi. Pozornost 

věnují zejména využití kyseliny perocto-

vé, jejíž účinnost ověřovali ve spolupráci 

s  podnikem Pstruhařství kaplice,  s.r.o., 

a další pokusy provádějí v chovných ob-

jektech rybářství třeboň, a.s. na základě 

získaných výsledků zpracovali metodiku 

možného použití této látky v  chovech 

ryb. cílem této metodiky bylo zvýšení 

efektivity chovu ryb na základě ome-

zením ztrát vzniklých napadením jiker 

a ryb patogenními činiteli (plísně, bakte-

rie, parazité, viry). Výzkumníci se rovněž 

dlouhodobě zabývají problematikou 

dusitanů. dusitany se vyskytují ve zvý-

šených koncentracích v  některých po-

vrchových vodách a také v intenzivních 

chovech ryb s  recirkulací vody. Jejich 

zvýšené koncentrace představují rizika 

chronických i  akutních otrav ryb. Proto 

pracoviště provádí experimenty zamě-

řené na studium mechanismu účinků 

dusitanů na ryby i na možnosti ovlivnění 

procesu regenerace poškozených ryb. 

Výsledky testů poskytly cenné informa-

ce, které se využívají v technologii chovu 

ryb.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

veterinárního lékařství v Brně a s Veteri-

nární a farmaceutickou univerzitou Brno 

laboratoř řešila projekt národní agentu-

ry pro zemědělský výzkum (nAZV) „Mo-

nitoring výskytu koi herpesvirózy (kHV) 

v  chovech kapra obecného v  čr a  tes-

tování vnímavosti vybraných linií kapra 

ke kHV“. Hlavním cílem testování bylo 

porovnat vnímavost různých čistých 

plemen a  hybridů kapra ke kHV v  sou-

vislosti s  jejich genetickou příbuznos-

tí k  amurskému sazanovi. V  roce 2011 

byl podán návrh navazujícího projektu 

nAZV s  názvem „Prevence závažných 

infekčních nemocí kaprovitých ryb“. 

cílem projektu je formulovat pravidla 

prevence jarní virémie kaprovitých, kHV 

a erytrodermatitidy kaprů se zaměřením 

na výběr plemen kapra rezistentnějších 

k těmto závažným infekčním nemocem. 

V době zpracování výroční zprávy labo-

ratoř obdržela zprávu o přijetí projektu, 

což umožní pokračovat v řešení této zá-

važné problematiky a získat další důleži-

té výsledky.

důležitou součástí pracoviště je cen-

trální laboratoř, která zajišťuje analý-

zy základních parametrů kvality vody 

a  provádí stanovení rtuti v  biologic-

kých materiálech a  sedimentech. cen-

trální laboratoř se pravidelně úspěšně 

účastní mezilaboratorního zkoušení 

způsobilosti pořádaného ASlAB Praha. 

V  posledních letech bylo toto pracovi-

ště dovybaveno novými přístroji, které 

zvyšují kapacitu prováděných rozborů 

a  vedou k  významné úspoře elektrické 

energie a  vody. centrální laboratoř se 

podílí zejména na řešení projektu nAZV 

QH82117 „šetrné a efektivní hospodaře-

ní na rybnících s  maximálním využitím 

stávajícího trofického potenciálu a  udr-

žením dobré kvality i  rybí produkce“ 

zaměřeného na sledování kvality vody 

v  rybnících v  návaznosti na způsob ry-

bářského hospodaření. cílem řešení 

tohoto projektu je navrhnout takovou 

metodu chovu ryb v rybnících, která by 

měla minimální negativní dopad na kva-

litu vody a  současně zajistila únosnou 

produkci kvalitních ryb.

laboratoř také spolupracuje s  Policií 

čr, rybářskými svazy a  vodoprávními 

úřady při řešení příčin havarijních úhynů 

ryb. Ve spolupráci s  Ministerstvem ze-

mědělství dlouhodobě monitoruje vliv 

pesticidů na necílové vodní organismy 

a monitoruje havarijní úhyny ryb na úze-

mí čr.

Pracovníci se podílejí na výuce studen-

tů FroV v bakalářských a magisterských 

studijních programech a  rovněž působí 

jako školitelé studentů v  doktorském 

studijním programu.
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Ing. David Gela, Ph.D.
vedoucí pracoviště
vědecký pracovník

g e l a @ f r o v. j c u . c z

Jan Kojan
technik

–

Václav Syrový
technik

–
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technik

m k a h a n e c @ f r o v. j c u . c z
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činnost centra:

náplní práce Genetického rybářského 

centra (Grc) je uchování genetických 

zdrojů stávajících plemen a  populací 

kapra obecného, lína obecného, sumce 

velkého, vyzy velké a  jesetera malého. 

od roku 1982 je pracoviště pověřeno 

vedením šlechtitelského a  testačního 

program užitkovosti kapra a lína v české 

republice. centrum rovněž chová v růz-

ných věkových kategoriích a populacích 

šest druhů jeseterů (jeseter malý, ruský, 

hvězdnatý, sibiřský, krátkorypý a atlant-

ský), vyzu velkou a  veslonose americ-

kého. tato kolekce je druhově největší 

ve střední evropě a  snahou fakulty je 

její rozšiřování. centrum dále poskytuje 

funkční základnu pro laboratoře fakulty 

zabývající se např.  studiem dědičnosti 

barev u  lína obecného, genomovými 

manipulacemi u  vybraných druhů ryb 

(kapr obecný, lín obecný, karas stříbři-

tý, jeseterovití), rybími gametami a  pro 

následné uplatnění získaných výsledků 

v  akvakultuře. Pracoviště od roku 1996 

rovněž slouží k výuce šlechtění a pleme-

nitby ryb pro studenty Jihočeské uni-

verzity formou terénních a  blokových 

cvičení.

Grc disponuje moderně a  víceúče-

lově vybavenou rybí líhní (vlastní líheň 

s  možností odchovu raných stádií ryb 

se žlabovnou o  celkové ploše 220 m2). 

celoročně provozovaná žlabovna slouží 

pro přípravu generačních ryb k  řízené 

reprodukci, intenzivní odchov do stáří 

dvouletých ryb, pro provádění expe-

rimentů na speciálních žlabech a  pro 

práci s  remontními rybami. říční voda 

potřebná k  inkubaci jiker a  odchovu 

plůdku ryb je čištěna mikrosítovým fil-

trem, ozonizátorem a  sterilizována uV 

zářením. V  případě potřeby je možné 

systém napájet vodou z  vodovodního 

řádu s  recirkulací. Voda pro generační 

ryby, jikry a  plůdek je temperována na 

požadovanou teplotu ve třech na sobě 

nezávislých zásobnících. V  celém systé-

mu jsou monitorovány úrovně hladiny 

vody, teploty vody a  nasycení kyslíkem 

s řízením přípravy technologické průtoč-

né nebo recirkulované vody a hlášením 

aktuálních stavů technologií GSM.

Pro potřeby Grc je k dispozici rybnič-

ní fond o celkové ploše 25 ha a 115 m2 

vnitřních a vnějších odchovných bazénů 

s  průtočným nebo recirkulačním systé-

mem.

Podstatné a  očekávané rozšíření ex-

perimentálních a  odchovných kapacit 

s  potřebným technickým a  sociálním 

zázemím pro zaměstnance, hosty a stu-

denty FroV Ju přinese v  areálu centra 

nově budovaná dvoupodlažní budova 

s plnohodnotnou možností celoročního 

vědecko-výzkumného provozu.

Výlov rybníka Velká Okrouhlice.

02 LABORATOřE VúRH genetické rybářské centrUM
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Tradiční pasování nových zaměstnanců v roce 2011.
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02 LABORATOřE VúRH experiMentální rybochoVné pracoViště a pokUsnictVí

16,2; 49,7; 86,6; 66,5
x=8, y=3,33

exp08

Ing. Pavel Lepič
vedoucí pracoviště

l e p i c @ f r o v. j c u . c z

Luboš Borovka
technický pracovník

–

Vladimír Jachno
technický pracovník

–

Pavel Svoboda
technický pracovník

–

Ing. Jitka Hamáčková
zástupce vedoucího

h a m a c k o va @ f r o v. j c u . c z

Petra Martínková
technický pracovník

m a r t i n k o va @ f r o v. j c u . c z

Jan Suhrada
technický pracovník

–

zdeněk Sakastr
technický pracovník

–
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pracoviště v období 
2010–2011

experimentáLní  
rybochovné pracovište  
a pokusnictví

3 7 20 3a



- 90 - - 91 -

činnost pracoViště:

experimentální rybochovné pracovi-

ště a  pokusnictví slučuje komplex jed-

napadesáti experimentálních rybníčků 

o celkové rozloze téměř 7 ha a rybochov-

ný objekt využívající jak průtočné, tak re-

cirkulační systémy k  odchovu převážně 

raných stadií různých druhů ryb a raků. 

Pracoviště je využíváno k realizaci expe-

rimentů zaměřených převážně na vý-

zkum chovatelských technologii v akva-

kultuře, přičemž značná pozornost je 

věnována především těmto oblastem: 

intenzivní metody akvakultury včetně 

recirkulačních systémů, reprodukce ryb 

včetně hormonální a  environmentální 

stimulace, odchov raných stadii hospo-

dářských a ohrožených druhů ryb včet-

ně optimalizace podmínek prostředí 

a výživy, aplikovaná rybářská hydrobio-

logie, potravní biologie ryb v  rybnících 

i volných vodách, působeni rybožravých 

predátorů na rybochovných objektech, 

biologie a  monitoring původních i  ne-

původních druhů raků, chov raků včetně 

výzkumu reprodukce a reintrodukcí.

02 LABORATOřE VúRH experiMentální rybochoVné pracoViště a pokUsnictVí
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Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví
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03 LABORATOřE úA laboratoř rybniční akVakUltUry

4,8; 7,5; 8,7; 6,4 <<<<<
x=9, y=7,44

lab01

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
vedoucí laboratoře

d v o ra k p @ f r o v. j c u . c z

Doc. Ing.  
Petr Hartvich, CSc.
akademický pracovník

h a r t v i c h @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Pavel Hartman, CSc.
akademický pracovník

p h a r t m a n @ f r o v. j c u . c z

Ing. David Hlaváč
doktorand (od 09/2011)

h l a va d 0 0 @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Pavel Vejsada, Ph.D.
akademický pracovník

v e j s a d a @ f r o v. j c u . c z

Doc. Ing.  
František Vácha, CSc.
akademický pracovník

f va c h a @ f r o v. j c u . c z

Ing. Jan Másílko
doktorand

m a s i l j 0 0 @ f r o v. j c u . c z

Ing. Vítězslav Plička
technik

p l i c k a @ f r o v. j c u . c z

personální obsazení 
laboratoře v období 
2010–2011

Laborator  
rybnicní akvakuLtury
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činnost laboratoře:

laboratoř rybniční akvakultury zajiš-

ťuje především výuku bakalářského, na-

vazujícího magisterského a  doktorské-

ho studia. Spolupracuje s  významnými 

rybářskými podniky v  čr i  v  zahraničí, 

ve kterých studenti absolvují odborné 

a  provozní praxe. laboratoř dlouhodo-

bě kooperuje s  organizacemi ochrany 

přírody a krajiny a podílí se na řešení vy-

braných projektů vodních ekosystémů.

Pracoviště se dále zabývá zejména apli-

kovaným výzkumem a  konzultační čin-

ností v oblasti rybářského managemen-

tu volných vod, ochrany ryb a  mlžů ve 

volných vodách, migracemi ryb a  zprů-

chodňováním migračních bariér na vod-

ních tocích, hodnocením kvalitativních 

vlastností rybí svaloviny nebo rybničním 

managementem hospodářsky význam-

ných druhů ryb. laboratoř je zapojená 

do projektu hodnocení migrační pro-

stupnosti toků v čr, ve kterém řeší pro-

blematiku migrační průchodnosti nově 

postavených rybích přechodů v povodí 

Vltavy a  ve vybraných lokalitách libe-

reckého kraje.Ve spolupráci se správami 

cHko, nP šumava a krnAP se laboratoř 

akvakultury zabývá monitoringem ich-

tyofauny a hodnocením ekologické sta-

bility rybích společenstev toků a nádrží 

v  chráněných oblastech. Vyhodnocuje 

stávající způsoby rybářského obhospo-

dařování, navrhuje a  sestavuje nové 

metody rybářského managementu 

podporujícího biodiverzitu a  ekologic-

kou stabilitu vodního prostředí, hodnotí 

revitalizační zásahy a  stavby na tocích 

i  průtočných nádržích. Provádí ichtyo-

logické monitoringy a popisuje stav ry-

bích společenstev zájmových toků v čr, 

Sr a  německu. Ve spolupráci a  AoPk 

čr provádí inventarizaci chráněných 

a ohrožených druhů ryb a mlžů v oblas-

ti jižních čech. laboratoř se významně 

podílí na výzkumu nových metod při-

krmování hospodářsky významných 

druhů ryb kapra, amura a lína. řeší pro-

blematiku stabilizace nákladů na krmiva 

v  polointenzivním způsobu rybničního 

hospodaření, zvyšování stravitelnosti 

krmiva a snižování krmného koeficientu 

úpravou předkládaného krmiva. Zabývá 

se také charakteristikou a posuzováním 

ryb jako vstupní suroviny pro další tržní 

využití. Sleduje a  hodnotí postmortální 

změny i změny vzniklé různými způsoby 

uchovávání. Vyhodnocuje kvalitu a  nu-

triční hodnotu masa ryb, jeho texturu, 

tuhost a  vlastnosti ovlivňující vaznost 

vody. Finalizace rybářské produkce, 

možnosti efektivního zhodnocení vý-

robků na domácím a  zahraničním trhu 

i kuchyňské úpravy rybího masa a pou-

žití aditivních látek při vývoji nových vý-

robků tvoří další část činnosti laboratoře. 

Získané informace, nové postupy a me-

tody laboratoř prezentuje v  odborném 

periodiku, na konferencích a  seminá-

řích i  ve zpravodajských médiích. nové 

poznatky rovněž zařazuje do sylabu 

odborných předmětů. V  oblasti apliko-

vaného výzkumu se laboratoř zabývá 

nutričními a  kvalitativními hodnotami 

rybího masa ve vazbě na různé potrav-

ní zdroje ryb, kontrolou kvality výrobků, 

mikrobiologickým a chemickým hodno-

cením kvality. Zpracovává problematiku 

postmortálních změn v rybím mase, au-

tolýzy masa a  vlivů působících na kva-

litu a  nutriční hodnotu masa ryb s  ná-

vazností na organoleptické posuzování 

masa a  potravní bezpečnost. řeší i  ob-

last hygieny a sanitace zpracovatelských 

provozů, hygienické předpisy a  zásady 

s návazností na systém kontroly i zabez-

pečování kvality výrobků (HAccP) z ryb 

v  čr. V  oblasti základního výzkumu je 

zpracovávána problematika ovlivňová-

ní nutričních vlastností masa ryb z  po-

hledu zastoupení aminokyselin v  mase 

a  mastných kyselin v  tuku konzumova-

telných částí ryb. V současné době jsou 

řešeny dva projekty zahrnující tématiku 

určení a  charakteristiky biologického 

potenciálu kapra a oblast welfare kapra 

v rybniční akvakultuře a obchodu.

laboratoř spolupracuje s  rybářstvím 

třeboň, Hld.,  a.s., klatovským rybář-

stvím,  a.s., lyckeBy culinar,  a.s., VšcHt 

v  Praze na výzkumu a  hodnocení vlivu 

technologie zpracování ryb. oblast me-

zinárodních kontaktů doplňují jednání 

na úrovní FeAP (Federation of european 

Aquaculture Producers).

Studenti při ichtyologickém průzkumu šumavských toků.

03 LABORATOřE VúRH laboratoř rybniční akVakUltUry

Praktika ze zpracování ryb.
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03 LABORATOřE úA laboratoř řízené reproDUkce ryb

58,8; 79,5; 55,7; 80,5 <
x=10, y=3,55

lab02

doc. Ing.  
Jan Kouřil, Ph.D.
vedoucí laboratoře

k o u r i l @ f r o v. j c u . c z

RNDr.  
Bořek Drozd, Ph.D.
akademický pracovník

d r o z d @ f r o v. j c u . c z

M.Sc. Alexey Pimakhin
doktorand (od 12/2010)

p i m a k a 0 0 @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Vlastimil Stejskal, Ph.D.
zástupce vedoucího

s t e j s k a l @ f r o v. j c u . c z

Ing.  
Martin Bláha, Ph.D.
akademický pracovník

b l a h a @ f r o v. j c u . c z

Ing. Pavel šablatura
technik (od 01/2011)

s a b l a t u ra @ f r o v. j c u . c z

personální obsazení 
laboratoře v období 
2010–2011

Laborator  
rízené reprodukce ryb
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Odchov sumečka afrického v akváriích.
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činnost laboratoře:

laboratoř vznikla v  roce 2011 odště-

pením z  laboratoře intenzivní akvakul-

tury. laboratoř řízené reprodukce ryb 

působí na dvou místech v  českých Bu-

dějovicích. Pracovny zaměstnanců jsou 

v  budově Ústavu akvakultury na Huso-

vě třídě, komplex akvarijních místností 

a jejich zázemí je pak pronajímán od Ze-

mědělské fakulty v  kampusu Jihočeské 

univerzity. dvě akvarijní místnosti jsou 

vybavené třemi samostatnými recirku-

lačními systémy pro chov ryb o  celko-

vém objemu vody 12m3. V roce 2012 se 

celá laboratoř pravděpodobně na dva 

roky přestěhuje do náhradních prostor 

v  jiné budově – při současné postupné 

inovaci stávajících recirkulačních systé-

mů, včetně začlenění nových mecha-

nických filtrů, typů měření, regulace, ří-

zení atd. definitivně bude mít laboratoř 

zázemí po dokončení předpokládané 

připravované rekonstrukce v budově ÚA 

FroV Ju na Husově třídě.

Pracovníci se ve výzkumné činnosti 

zaměřují především na problematiku 

řízené reprodukce ryb. cílem je optima-

lizace postupů pro dosažení ovulace ji-

kernaček s  využitím anestézie, aplikace 

hormonálních přípravků a  úpravy tep-

loty vody, jak u stávajících hospodářsky 

významných druhů (kapr obecný, lín 

obecný, amur bílý, štika obecná, candát 

obecný, lososovité ryby), tak u druhů do 

akvakultury nově zaváděných (okoun 

říční, sumeček africký, jeseteři) a  druhů 

z  volných vod (lipan podhorní, parma 

říční, piskoř pruhovaný, karas obecný). 

dalším výzkumným směrem je studium 

rané ontogeneze ryb, které je zaměřené 

na vliv environmentálních faktorů, zvláš-

tě pak teploty na raný vývoj ryb (piskoř 

pruhovaný, sumeček africký, karas obec-

ný  atd.). laboratoř věnuje pozornost 

i potravní biologii vybraných druhů ryb 

v prvním roce života s využitím nabytých 

poznatků při dalším odchovu či adapta-

cích ryb na umělé krmivo. Ve spolupráci 

s  ostatními laboratořemi studuje také 

míru využití přirozené potravy v  ryb-

nících kaprem obecným (příp. dalšími 

druhy ryb) při různých způsobech od-

chovu (monokultura, polykultura). další 

oblastí zájmu je intenzivní akvakultura 

se zvláštním zřetelem na využití recirku-

lačních systémů (rAS) pro chov okouna 

říčního, candáta obecného, sumečka 

afrického, tilapie nilské a  lososovitých 

ryb. S  touto problematikou souvisí tes-

tování krmiv (včetně stanovení krmných 

koeficientů), studium metabolismu ryb 

(spotřeby kyslíku a  exkrece metaboli-

tů), hodnocení příjmu krmiva, rychlosti 

růstu a hmotnostní heterogenity a v ne-

poslední řadě i  výzkum vlivu způsobu 

a intenzity chovu ryb na kvalitu finálního 

produktu (tj. výtěžnost, chemické slože-

ní a senzorické vlastnosti masa).

Vedle pokusů na vlastních experimen-

tálních zařízeních se odehrává část ex-

perimentů a  dlouhodobých sledování 

organizovaných pracovníky laboratoře 

i  na dalších pracovištích, zejména v  ex-

perimentální hale VÚrH ve Vodňanech, 

na rybí líhni v  Mydlovarech, farmě pro 

chov teplomilných ryb s  recirkulačním 

systémem ve Velké Bystřici (s  chovem 

okouna říčního, úhoře říčního, sum-

ce velkého a  candáta obecného) a  na 

farmách s  chovem lososovitých ryb 

např.  v  litomyšli (klasická farma s  prů-

točným systémem a  líhní) či v  Mlýnech 

u  Vimperka (nový recirkulační systém 

dánského typu; první tohoto druhu 

v čr).

kromě výzkumu zajišťují pracovníci 

laboratoře poradenství pro odbornou 

veřejnost i  praxi a  výuku na FroV Ju 

(včetně vedení bakalářských, diplomo-

vých a  doktorských prací) v  uvedených 

směrech odborné činnosti.

laboratoř realizuje zakázky a  ob-

chodní činnost v následujících oblas-

tech:

●●  konzultační a  poradenská činnost 
v  oblasti využití hormonálních pří-
pravků a anestetik pro řízenou repro-
dukci ryb na rybích líhních, provozo-
vání a  návrhy řešení recirkulačních 
systémů pro intenzivní chov ryb

●●  prodej násadových a  tržních ryb 
sumečka afrického (keříčkovce jiho-
afrického).

Aplikace hormonálního přípravku jikernačce piskoře pruhovaného.

03 LABORATOřE VúRH laboratoř řízené reproDUkce ryb
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Jihočeské VÝzkUMné 
centrUM akVakUltUry 
a bioDiVerzity hyDrocenóz 
(cenakVa) 
a staVitelské aktiVity

Fakulta rybářství a  ochrany vod Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích již 

druhým rokem úspěšně realizuje projekt „Jihočeské výzkumné centrum akvakultury 

a biodiverzity hydrocenóz“ (CENAKVA). Cílem je vybudovat v jižních Čechách špičkové 

vědecko-výzkumné centrum s mezinárodním dosahem. Vybudováním centra se rozšíří 

základní, aplikovaný a technologický výzkum. Rozšířené a zkvalitněné bude i vzdělá-

vání.

VýzKuMNé PROGRAMy CENTRA

1_ Kvalita 
rybího masa

Hlavním cílem programu je výzkum 

zlepšení kvality masa ryb zvýšením ob-

sahu omega 3 mastných kyselin a  dal-

ších pozitivních látek, jež mají zcela 

zásadní význam zejména v prevenci kar-

diovaskulárních a  dalších civilizačních 

chorob.

Výstupem programu bude technolo-

gie zajišťující produkci masa ryb, přede-

vším kapra s  lepšími dietetickými účin-

ky na lidské zdraví. Předmětem je také 

i servisní stanovení kvalitativních ukaza-

telů masa.

2_ Technologie 
produkce kaviáru

Záměrem výzkumného programu je 

zavedení inovace technologie výroby 

kaviáru. inovaci zajišťuje chov celosami-

čích populací jeseterovitých ryb v rybní-

cích i v recirkulačních systémech, při za-

chování genetické diverzity stávajících 

chovaných druhů. Výstupem programu 

bude technologie produkce rychleji 

rostoucích populací jeseterů s  vyšším 

přežitím v  recirkulačních systémech. 

Předmětem bude i  prodej geneticky 

charakterizovaných rodičovských popu-

lací jeseterů. Součástí nabídky se stane 

i  servisní stanovení molekulárně-gene-

tického profilu kaviáru od producentů.

3_ Inovace intenzivních metod produkce 
hospodářsky a sportovně významných druhů ryb

inovace intenzivní produkce hospo-

dářsky významných druhů ryb a  pro-

dukce kvalitního násadového materiálu 

ryb určeného pro zarybnění volných 

vod jsou hlavními cíli. Výstupem bu-

dou technologické postupy zajišťující 

rychle rostoucí populace hospodářsky 

významných druhů ryb. u  produkce 

ryb vysazovaných do volných vod bude 

technologie chovu s  využitím moder-

ních molekulárních metod zajišťovat 

vysokou biologicko-genetickou kvalitu 

ryb. Jedním z výsledků bude i prodej ro-

dičovských populací ryb.
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Jeseter malý (Acipenser ruthenus)
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4_ Vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality 
vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory s inovativní-
mi postupy v rámci managementu vodárenských nádrží

cílem je vývoj a inovace systémů kon-

tinuálního monitoringu kvality vody 

využívajících ryby a raky jako bioindiká-

tory s  důrazem na jejich maximální vy-

povídací schopnost, spolehlivost, nená-

ročnost obsluhy a  efektivitu. Výstupem 

programu budou návrhy technologické 

kontroly kvality a  bezpečnosti pitné 

a  užitkové vody (s  využitím ryb a  raků 

jako klíčových bioindikátorů) a  dalších 

sofistikovaných kontrolních mechanis-

mů.

5_ Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostře-
dí, hodnocení vlivu na exponované organismy a možnosti jejich 
eliminace v čistírenských procesech

Úmyslem je inovace a zefektivnění po-

stupů zaměřených na detekci sloučenin 

kontaminujících životní prostředí. důraz 

je kladen zejména na hodnocení účinků 

„nových“ kontaminantů na exponované 

organismy. důležitými výstupy projektu 

budou nové analytické postupy, soft-

ware, databáze a podklady pro vývoj no-

vých čistírenských technologií.

6_ Budování a využití systematické základny znalostí 
pro vývoj experimentálních technik

cílem je implementace nejnovějších 

trendů v oblasti potravinářských výrob-

ků z hlediska jejich analýzy a vyhodno-

cování a  vytváření nových standardů 

v této oblasti. Výstupem budou nástroje 

pro analýzu a vyhodnocování kvalitativ-

ních ukazatelů. ty spolu s databázovými 

nástroji a  bází znalostí umožní výrob-

cům prezentovat jejich výrobky jako 

kvalitnější a  bezpečnější. Přístup, spolu 

s možností podílet se na vytváření certi-

fikovaných standardů, bude českým vý-

robcům zajišťovat konkurenční výhodu.

Projekt „cenAkVA“ je financován 

z  operačního programu Výzkum a  vý-

voj pro inovace, 2.  prioritní osy zamě-

řené na rozvoj regionálních VaV center 

a  jeho skutečná realizace byla zahájena 

k  1. 8. 2010. nyní jsou v  řešení všech-

ny výzkumné programy, byla pořízena 

část unikátního přístrojového vybavení 

a  v  plné realizaci je již také stavebně-

-technická část projektu. kolaudace pro-

jektem dotčených stavebních objektů je 

očekávaná do konce roku 2012.

Vizualizace a současný stav Genetického rybářského centra (2/2012).

Vizualizace a současný stav Experimentálního rybochovného zařízení (2/2012).
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Celkové způsobilé 
výdaje projektu:   253 244 139,- kč

Celkové výdaje  
projektu:   326 316 052,- kč

příspěvek  
evropské unie

(Strukturální  
fondy):

215 257 518,- kč

Státní rozpočet:  37 986 620,- kč
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ROzVOJ VýzKuMNýCH 
A VýuKOVýCH KAPACIT FROV Ju A zF Ju

cílem projektu je vybudování odpo-

vídajících výukových kapacit ÚA FroV 

Ju. realizací projektu dojde k  zajiště-

ní prostorů pro výuku a  navazující VaV 

a experimentální činnost. Hlavní cílem je 

zabezpečení podmínek pro rozvoj baka-

lářského, magisterského a  doktorského 

studia s  vazbou na VaV aktivity. V  nové 

budově bude sídlit také Zemědělská 

fakulta Ju. tento projekt je podpořen 

z  prostředků operačního programu Vý-

zkum a  vývoj pro inovace, prioritní osy 

4., oblasti podpory 4.1. infrastruktura 

pro výuku na vysokých školách spoje-

nou s  výzkumem. Svým charakterem 

bude synergický k projektu „cenAkVA“.

PROVOzNí PROSTORy 
A uByTOVACí zázEMí PRO DOKTORANDy

cílem stavby bylo vybudování pro-

vozních prostor a  ubytovacího zázemí 

pro doktorandy v  areálu hlavní budovy 

FroV Ju. Výstavbu FroV Ju financovala 

z vlastních zdrojů a náklady dosáhly té-

měř 9,1 mil. kč.

Další staVitelské aktiVity

MEzINáRODNí ENVIRONMENTáLNí VzDěLá-
VACí, PORADENSKé A INFORMAČNí STřEDIS-
KO OCHRANy VOD VE VODňANECH (MEVPIS)

dalším projektem je Mezinárodní 

environmentální vzdělávací, poraden-

ské a  informační středisko ochrany vod 

ve Vodňanech (MeVPiS), které vyroste 

v  prostorách bývalého wölflova mlýna 

ve Vodňanech nákladem 51 mil. kč. re-

konstrukcí a  přestavbou objektu vznik-

ne pobytové vzdělávací středisko, které 

bude rovněž poskytovat poradenské 

služby v  oblasti ochrany vod, vodních 

živočichů a  šetrného vodního hospo-

dářství. uskuteční se také rekonstrukce 

a přestavba skladových prostor na před-

náškové místnosti, specializované učeb-

ny a  ubytovací kapacity pro pořádání 

specializovaných výchovně-vzděláva-

cích pobytů, kurzů, seminářů, worksho-

pů a konferencí zaměřených na environ-

mentální vzdělávání, výchovu a  osvětu. 

Vznikne velký přednáškový sál až pro 

80 posluchačů, dvě univerzální učeb-

ny, kancelář pro zajištění každodenních 

poradenských služeb, technické zázemí, 

(kopírovací místnost, jídelna atd.) a uby-

tovací část s  kapacitou 38 ubytovacích 

míst.
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Vizualizace budoucího mezinárodního střediska environmentálního vzdělávání ve Vodňanech. Provozní prostory a ubytovací zázemí ve Vodňanech pro doktorandy.

Zpracovali: Ing. Michal Hojdekr a PaedDr. Jiří Koleček
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peDagogická činnost

Fakulta rybářství a  ochrany vod zajišťuje všechny stupně studia (bakalářský, ma-

gisterský, doktorský) jak v  prezenční, tak i  kombinované formě. Výuka bakalářského 

a magisterského studia je především na Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích, 

výuka doktorského studia se odehrává převážně na Výzkumném ústavu rybářském 

a hydrobiologickém ve Vodňanech.

BAKALářSKé STuDIuM

akreDitoVané stUDiJní prograMy a obory
studijní 
program 
(sp)

Číslo
sp

studijní 
obor (so)

kód so 
(kkov)

Forma 
studia

stand. 
doba 
studia

jazyk 
výuky

akreditace 
do

Zootechnika B4103 Rybářství 4103R003 prezenční, 
kombinovaná

3leté český 31. 7. 2014

Ekologie 
a ochrana 
prostředí

B1601 Ochrana 
vod*

1601R004 prezenční 3leté český 31. 12. 2017

* Pozn.: Studijní obor Ochrana vod bude vyučován od akademického roku 2012/2013.

profily a cíle stUDia

V  oboru rybářství mohou studen-

ti získat odborné vědomosti v  oblasti 

biologicko-ekologických vazeb vodních 

organismů, znalosti moderních techno-

logií a techniky v chovu ryb a produkč-

ním rybářství, managementu ochrany 

vod a  vodního hospodářství. Při studiu 

se také seznámí s  problematikou práv-

ních ustanovení v rybářství, legislativou 

ochrany vod, vodního prostředí a naklá-

dání s vodami. Studium klade důraz na 

jazykovou přípravu, absolvent by měl 

být schopný bez problémů komuniko-

vat ústně i písemně v anglickém jazyce. 

Výuku v  oboru rybářství fakulta nabízí 

v  prezenční i  kombinované formě stu-

dia. cílem studia je vyučit odborníky, 

kteří budou kvalifikovaní k  chovu ryb, 

výkonu rybářského a mysliveckého prá-

va a  budou připravení k  odborné práci 

v institucích ochrany životního prostředí 

i ve specializovaných laboratořích zamě-

řených zejména na hodnocení kvality 

vody na úrovni nižšího a středního ma-

nagementu.

obor ochrana vod se zaměřuje více 

na chemické procesy ve vodním pro-

středí, fyzikální vlastnosti vody, ekologii, 

legislativní ochranu a užívání vod v eu, 

koloběh vody v  krajině, čištění odpad-

ních vod, vodárenství, vodohospodář-

ství a  vodní stavby. Výuka zatím bude 

pouze v prezenční formě. cílem je vyučit 

odborníky, kteří budou zárukou naplňo-

vání, dodržování a  vylepšování legisla-

tivy týkající se ochrany vod a  životního 

prostředí na úrovni nižšího a  středního 

managementu.

počty stUDentŮ přiJatÝch Do prVních ročníkŮ 
bakalářského stUDia

akademický 
rok

studijní 
program (kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

počet 
došlých 
přihlášek 
ke studiu

počet 
přijatých 
uchazečů

počet 
studentů 
zapsaných 
do prvního 
ročníku

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 110 98 68

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 91 91 44

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 38 32 31

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 58 35 32
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2010 Dagmara Jablonická Vliv denních krmných dávek na 
růst a přežití okouna říčního 
(Perca fluviatilis) v kontrolo-
vaných podmínkách

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Absolvovala

2010 Petr Janoušek Vliv výživy kapra (Cyprinus 
carpio) na kvalitativní vlast-
nosti masa

doc. Ing. František Vácha, CSc. Absolvoval

2010 Antonín Kölbl Faktory ovlivňující výtěžnost při 
výrobě uzené makrely

doc. Ing. František Vácha, CSc. Absolvoval

2010 Dalibor Koutnik Druhová variabilita bentických 
organismů v řece Dračici hodno-
cených systémem PERLA

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2010 Radoslav Lichý Vývoj populácie medveďa hnedé-
ho (Ursus arctos) na Slovensku

RNDr. Zuzana Dvořáková 
Líšková, Ph.D. (ZF JU)

Absolvoval

2010 Josef Macek Vývoj produktů ze sladkovod-
ních ryb

doc. Ing. František Vácha, CSc. Absolvoval

2010 Ivana Mahovská Toxicita vybraných látek pro raka 
pruhovaného

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Absolvovala

2010 Jan Mandelíček Hodnocení adaptability odcho-
vaných násad lipana podhorního 
(Thymallus thymallus L.) 
v podmínkách volných vod

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2010 Miloš Marek Využití digitálního zobrazování 
v rybářské biologii

doc. Ing.   
Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.

Absolvoval

2010 Tomáš Marek Sledování růstu a kondičního 
stavu plůdku kapra

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

2010 Jan Matoušek Intenzivní chov juvenilních okou-
nů říčních (Perca fluviatilis) 
v kontrolovaných podmínkách se 
speciálním zaměřením na husto-
tu odchovávaných okounů

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Absolvoval

2010 Michal Pavlíček Vliv elektrolovu na makrozoo-
bentos

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval

2010 Miloš Petr Hodnocení produkčních ukaza-
telů při odchovu tržního kapra 
v rybnících

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

2010 Jiří Srp Polyploidie u jeseterů doc. Ing.   
Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.

Absolvoval

2010 Petr Svatek Porovnání růstu a potravy 
juvenilního okouna říčního 
(Perca fluviatilis) a candáta 
obecného (Sander lucioperca) 
v rybnících

Ing. Martin Bláha, Ph.D. Absolvoval

2010 Václav Šatra Hodnocení vlivu běžných zdrojů 
komunálního znečištění na vodní 
prostředí

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2010 Jiří Šrámek Repatriace lososa obecného 
(Salmo salar) v ČR

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2010 Jan Watzek Umělý výtěr podoustve říční 
pomocí hormonální stimulace 
a manipulace s prostředím

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Absolvoval

2010 Jakub Zrostlík Možnosti uplatnění nových tech-
nologií v chovu amura bílého 
(Ctenopharyngodon idella).

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

počty stUDentŮ bakalářského stUDia Ve Vyšších ročnících
Údaje ke dni 31. 10. daného akademického roku.

akademický 
rok

studijní 
program (kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

2. roč-
ník

3. roč-
ník

studenti 
studující 
déle než 
3 roky

Celkem

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 31 11 8 50

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná -- -- -- --

Celkem 31 11 8 50

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 39 19 1 59

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 13 -- -- 13

Celkem 52 19 1 72

absolVenti bakalářského stUDia V letech 2010 a 2011
rok 
absol.

autor téma bakalářské práce vedoucí výsledek

2010 Miroslav Blecha Umělý a poloumělý výtěr can-
dáta obecného (Stizostedion 
lucioperca) v kontrolovaných 
podmínkách chovu ryb

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Absolvoval

2010 Pavel Brož Možnosti uplatnění technické 
dezinfekce vody v chovu ryb

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

2010 Daniel Červený Hodnocení kontaminace ryb ve 
vybraných rybářských revírech

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2010 Petr Čtrnáct Roční rozdělení úlovků pstruha 
duhového s ohledem na termíny 
vysazování

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval

2010 Adéla Denková Ověření možnosti chovu vybra-
ných druhů akvarijních ryb ve 
venkovních nádržích

doc. RNDr. Ing.   
Josef Rajchard, Ph.D. 
(ZF JU)

Absolvovala

2010 Tomáš Gavenda Úroveň ATP u spermií některých 
druhů ryb

Ing. Marek Rodina, Ph.D. Absolvoval

2010 Michal Gučík Testování elektronické zábrany 
„ELZA 2“ jako aktivní ochrany 
před vstupem vydry říční do 
rybochovných objektů

Ing.   
Jitka Rutkayová, Dis. 
(ZF JU)

Absolvoval

2010 Jiří Hajíček Převod juvenilních Candátů 
obecných (Sander lucioperca 
L.) z rybničního chovu do kontro-
lovaných podmínek intenzivního 
chovu

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Absolvoval

2010 Petr Hulan Vliv opakovaného rozmrazení 
na nutriční účinnost nauplií 
Artemia salina pro halančíka 
rýžovištního Oryzias latipes

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval
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oDMěny za VÝborné stUDiJní VÝsleDky

odměnou za výborné studijní vý-

sledky studentů a  studentek, kteří stu-

dují v  prezenční formě, je systém pro-

spěchových a  prémiových stipendií. 

Za výborný prospěch v  akademickém 

roce 2009/2010 stipendium získalo 12 

studentů a  studentek, a  to v  celkové 

výši 39  642 kč. Za výborný prospěch 

v akademickém roce 2010/2011 stipen-

dium obdrželo 7 studentů v  celkové 

výši 21  623 kč. Stipendia upravuje Sti-

pendijní řád Ju a  rozhodnutí děkana 

č.  27/2011, které nahradilo rozhodnutí 

děkana č. 28/2010.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium získali stu-

denti, kteří si v  předchozím akademic-

kém roce zapsali předměty v  celkovém 

objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli vá-

žený studijní průměr nejvýše 1,60. limit 

60 kreditů se nevztahuje na studenty, 

kteří po řádném ukončení studia v baka-

lářském studijním programu pokračují 

ve studiu v magisterském studijním pro-

gramu navazujícím na bakalářský studij-

ní program.

Studenti, kteří splnili podmínky přiznání prospěchového stipendia 
za studijní výsledky dosažené v roce 2009/2010:

student výše 
přiznaného stipendia/měsíc (v kč)

Celková částka (v kč)

Matěj Dvořák 738,– 6 642,– 

Celkem -- 6 642,– 

Studenti, kteří splnili podmínky přiznání prospěchového stipendia 
za studijní výsledky dosažené v roce 2010/2011:

student výše 
přiznaného stipendia/měsíc (v kč)

Celková částka (v kč)

Martin Chytrý 1108,– 9 972,– 

Ondřej Houda 739,– 6 651,– 

Celkem -- 16 623,– 

2011 Matěj Dvořák Lokalizace Balbianiho cyto-
plasmy jako prekurzora primor-
diálních gonocytů u jiker jesetera 
během oplození

Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Absolvoval 
s vyznamenáním

2011 Tomáš Bárta Vliv teploty na délku intervalu 
latence při hormonální indukci 
ovulace u keříčkovce červeno-
lemého (Clarias gariepinus)

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Absolvoval

2011 Jiří Bartoň Hygienická kvalita ryb ve 
významných rybářských revírech 
Lužnice 6, Berounka 1, Otava 4, 
Otava 7 (p)

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2011 Tomáš Blinka Potravní adaptabilita pstruha 
duhového na podmínky přírod-
ního toku

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2011 Jan Brož Studium potravy vybraných dru-
hů ryb v závislosti na denní době 
a lokaci v údolní nádrži Římov

Ing. Martin Bláha, Ph.D. Absolvoval

2011 Michal Flokovič Krátkodobé uchovávání neoplo-
zených jiker u sumečka afrického 
(Clarias gariepinus).

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Absolvoval

2011 Ondřej Flokovič Kondiční ukazatel v chovu 
tržního kapra v poloprovozních 
pokusech na sádkách v Třeboni

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

2011 David Janošík Rybí společenstva v tocích CHKO 
Jizerské hory

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2011 Rostislav Kubín Vliv původu násad lipana pod-
horního (Thymallus thymallus 
L.) na jejich adaptabilitu ve 
volných vodách

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2011 Jakub Mačej Využitelnost umělých substrátů 
pro kvantitativní a kvalitativní 
studium makrozoobentosu

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval

2011 Jozef Mecko Vliv teploty vody na toxicitu 
volného amoniaku pro ryby a na 
množství amoniaku produkova-
ného rybami

Ing. Jana Máchová, Ph.D. Absolvoval

2011 Pavel Moravec Welfare ryb v rybniční akva-
kultuře

Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. Absolvoval

2011 Petr Nádvorník Rybí společenstvo Turoveckého 
potoka

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2011 Martin Prchal Porovnání růstu a přežití u vy-
braných plemen lína obecného

Ing. Martin Kocour, Ph.D. Absolvoval

2011 Karel Raška Tolerance jiker vybraných druhů 
ryb k antimykotickým koupelím

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Absolvoval

2011 František Salon Biodiverzita ryb vybraných 
přítoků VN Lipno I

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2011 Petr Svačina Složení přirozené potravy ryb 
v přítocích VN Lipno I

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2011 Jakub Šabata Možnosti využití molekulárních 
metod pro studium populační 
genetiky raka říčního Astacus 
astacus

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Absolvoval

2011 Jan Toms Rozbor rybářského obhospoda-
řování údolní nádrže Lipno

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval
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Tabulka prémiových stipendií přiznaných za výsledky v ak. roce 2010/2011 dle příjemců:

student(ka) prémiová stipendia dle druhu – viz tabulka výše

a) b) c) d) e) f ) Celková 
výše (v kč)

Matěj Dvořák 1 000,– 1 000,– 

Michal Flokovič 1 000,– 1 000,– 

Petr Nádvorník 1 000,– 1 000,– 

Martin Prchal 1 000,– 1 000,– 

Petr Svačina 1 000,– 1 000,– 

Celkem 5 000,– 5 000,– 

Tabulka prémiových 
stipendií přiznaných 
za výsledky v ak. roce 
2009/2010 dle příjemců:

student(ka) stipendium 
(v kč)

Miroslav Blecha 3 000,– 

Michal Gučík 3 000,– 

Petr Hulan 3 000,– 

Antonín Kölbl 3 000,– 

Ivana Mahovská 3 000,– 

Jan Mandelíček 3 000,– 

Jan Matoušek 3 000,– 

Michal Pavlíček 3 000,– 

Jiří Srp 3 000,– 

Petr Svatek 3 000,– 

Jan Watzek 3 000,– 

Celkem 33 000,– 

Prémiové stipendium

Prémiové stipendium bylo vypláceno v roce 2010 za výsledky obhajoby závěrečné 

práce, v roce 2011 navíc i za studijní výsledky z celého studia.

Tabulka prémiových stipendií 
přiznaných za výsledky v akademickém roce 2010/2011 dle jednotlivých kategorií:

podmínky přiznání stipendia 
(za studijní výsledky v ak. roce 2010/2011)

výše 
stipendia 
(v kč)

počet 
studentů 
s přiznaným 
stipendiem

Celkem 
vyplaceno 
(v kč)

a) v posledním roce studia (v roce ukončení jejich studia) za vynikají-
cí studijní výsledky dle následujícího přehledu:

výše stipendia vážený stud. 
průměr

dvojnásobek základu při váženém studijním 
průměru za poslední rok studia

1,00–1,10

jeden a půl násobek základu při váženém studijním 
průměru za poslední rok studia

1,11–1,30

jednonásobek základu při váženém studijním 
průměru za poslední rok studia

1,31–1,60

b) za bakalářskou či magisterskou práci s vynikajícími výzkumnými, 
vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky přispívají-
cími k prohloubení znalostí, tedy za práci, která bude hodnocena 
státnicovou komisí známkou „výborně“.

1 000,– 5 5 000,– 

c) bakalářského, navazujícího magisterského či doktorského studia 
za výsledky bodově uznatelné v RIVu pro účely hodnocení výzkumu 
a vývoje.

d) bakalářského a navazujícího magisterského studia za vynikající 
výsledky během celého studia – cena děkana a cena rektora:

Cena děkana: –  vážený studijní průměr 
za celou dobu studia do 1,40 včetně

–  státní závěrečná zkouška 
s celkovým hodnocením „výborně“

–  obhajoba bakalářské práce 
s hodnocením „výborně“

Cena rektora: dle stipendijního řádu JU

e) „Ceny za nejlepší vědeckou publikaci pracovníků a studentů FROV 
JU mladších 35 let“

f ) řešitel projektu grantové agentury JU

Celkem 5 000,– 
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33 000,– 
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akreDitoVané stUDiJní prograMy a obory
studijní 
program 
(sp)

Číslo 
sp

studijní 
obor (so)

kód so 
(kkov)

Forma 
studia

stand. 
doba 
studia

jazyk 
výuky

akreditace 
do

Zootechnika N4103 Rybářství 4103T003 prezenční, 
kombinovaná

2leté český 1. 3. 2016

Zootechnics N4103 Aquaculture 4103T017 prezenční 2leté anglický 1. 11. 2015

stUDiJní prograMy V přípraVě
Číslo sp studijní program 

(sp)
studijní obor Forma studia stand. doba 

studia
jazyk 
výuky

N3913 Aplikace 
přírodních věd

Komplexní systé-
my v přírodních 
vědách, inženýr-
ství a ekonomii

prezenční 2leté český

NAVAzuJíCí MAGISTERSKé STuDIuM

profily a cíle stUDia

navazující magisterské studium 

v oboru rybářství je dvouleté a připravu-

je kvalifikované odborníky v  oblastech 

rybářství, chovu ryb a ochrany vodního 

prostředí. Vedle prohloubení znalostí 

z  bakalářského studia v  technologiích 

chovu sladkovodních ryb získají absol-

venti dovednosti i  v  chovu raků, infor-

mace o  dotačních zdrojích v  rybářství, 

akvaristice, revitalizaci vodních systémů 

a  vodní toxikologii. Studenti oboru ry-

bářství mají možnost specializovat se na 

jednu ze tří oblastí: akvakultura, geneti-

ka a  reprodukce ryb a  ochrana vod. cí-

lem studia je připravit kvalifikované od-

borníky v oblastech rybářství, chovu ryb 

a ochrany vodního prostředí, kteří budou 

schopni využít získané znalosti a doved-

nosti při řízení vyšších organizačních jed-

notek (vrcholový management), např. ve 

velkých pracovních týmech v  rybářství, 

vodohospodářství, veřejné a státní sprá-

vě na národní i  evropské úrovni. obor 

Aquaculture je vyučovaný v  anglickém 

jazyce a je určený především pro zahra-

niční studenty. náplní je blízký českému 

oboru rybářství, je ale více zaměřený 

na oblast chovu ryb. Studenti se mohou 

specializovat na genetiku a  reprodukci 

ryb nebo speciální akvakultury. Absol-

venti budou schopni nabyté znalosti vy-

užívat i do jiných chovatelských podmí-

nek nebo na jiné druhy ryb Akreditované 

studijní programy a obory.
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absolVenti naVazUJícího Magisterského stUDia 
V letech 2010 a 2011

rok 
absol.

autor téma diplomové práce vedoucí

2010 Bc. Roman Pícha Morfometrická analýza dvou 
druhů Ameiurus melas a Ame-
iurus nebulosus, (Teleos-
tei:Ictaluridae) vyskytujících 
se na území České republiky

Ing. Jitka Rutkayová, Dis. 
(ZF JU)

Absolvoval 
s vyznamenáním

2010 Bc. Petr Antonín Vliv revitalizačních úprav malých 
toků na rybí společenstvo

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2010 Bc. Pavel Benedikt Odchov raných stádií podoustve 
říční (Vimba vimba) v kontro-
lovaných podmínkách s využitím 
různých krmiv

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Absolvoval

2010 Bc. Jan Kašpar Kvalitativní a kvantitativní cha-
rakteristika spermatu polyploid-
ních jeseterů (Acipenseridae)

doc. Ing.   
Martin Flajšhans, Dr. rer. agr

Absolvoval

2010 Bc. Josef Příborský Posouzení vlivu výživy a techno-
logie chovu na změny v kvalitě 
masa Lína obecného (Tinca 
tinca)

Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. Absolvoval

2010 Bc. Jan Šampalík Příjem potravy ploticí obecnou 
(Rutilus rutilus) v období tření

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval

2010 Bc. Ondřej Tomeček Nové technologické postupy při 
využití rybího separátu

Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. Absolvoval

2011 Bc. David Hlaváč Vliv úpravy krmiv na produkční 
ukazatele v chovu tržního kapra 
na rybnících Rybářství Třeboň

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval 
s vyznamenáním

2011 Bc. Lenka Jirušková Rybářský management na loka-
litách výskytu perlorodky říční 
(Margaritifera margaritife-
ra) v České republice

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvovala 
s vyznamenáním

2011 Bc. Roman Blaszczok Potravní konkurence vysazova-
ných pstruhů duhových a volně 
žijících pstruhů obecných a lipa-
nů podhorních

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Absolvoval

2011 Bc. Pavel Černý Rybochovné a ekologické aspek-
ty revitalizace rybníka Návežný, 
k.ú. Branišov u Dubného

Ing. Pavel Hartman, CSc. Absolvoval

2011 Bc. Martin Johánek Možnosti ovlivňování textury 
masa kapra obecného (Cypri-
nus carpio)

doc. Ing. František Vácha, CSc. Absolvoval

2011 Bc. Jana Komendová Vliv teploty, velikosti a nakrme-
nosti ryb na spotřebu kyslíku 
a exkreci amoniaku u keříčkov-
ce červenolemého (Clarias 
gariepinus)

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Absolvovala

2011 Bc. Michal Vodárek Využití mechanicky upravených 
krmiv v polointenzívním chovu 
tržního kapra

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Absolvoval

2011 Bc. Jan Zeman Příjem potravy cejnem velkým 
(Abramis brama) v období 
tření

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, CSc.

Absolvoval

počty stUDentŮ naVazUJícího Magisterského stUDia 
přiJatÝch Do prVních ročníkŮ

akademický 
rok

studijní 
program (kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

počet 
došlých 
přihlášek 
ke studiu

počet 
přijatých 
uchazečů

počet 
studentů 
zapsaných 
do prvního 
ročníku

2010/2011 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství prezenční 35 30 27

2011/2012 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství prezenční 17 17 16

2011/2012 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství kombinovaná 4 0 0

2010/2011 Zootechnics 
(N4103)

Aquaculture prezenční 9 1 1

2011/2012 Zootechnics 
(N4103)

Aquaculture prezenční 0 0 0

počty stUDentŮ naVazUJícího Magisterského stUDia 
Ve Vyšších ročnících

Údaje jsou staženy ke dni 31. 10. daného akademického roku.

akademický 
rok

studijní 
program (kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

2. ročník studenti 
studující 
déle než 
3 roky

Celkem

2010/2011 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství prezenční 10 1 11

2010/2011 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství kombinovaná -- -- --

2010/2011 Zootechnics 
(N4103)

Aquaculture prezenční -- -- --

Celkem 10 1 11

2011/2012 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství prezenční 25 3 28

2011/2012 Zootechnika 
(N4103)

Rybářství kombinovaná -- -- --

2011/2012 Zootechnics 
(N4103)

Aquaculture prezenční 0 0 0

Celkem 25 3 28

05 NÁpLŇ ČINNOSTI A pROpAgACE peDagogická činnost :: naVazUJící Magisterské stUDiUM
n

áp
lŇ

 č
in

n
o

st
i a

 p
ro

pa
g

ac
e



- 124 - - 125 -

Prospěchové stipendium

Studenti, kteří splnili podmínky přiznání prospěchového stipendia 
za studijní výsledky dosažené v roce 2009/2010:

student výše 
přiznaného stipendia/měsíc (v kč)

Celková částka (v kč)

Bc. David Hlaváč 1 476,– 13 284,– 

Bc. Michal Vodárek 738,– 6 642,– 

Celkem -- 19 926,– 

Studenti, kteří splnili podmínky přiznání prospěchového stipendia 
za studijní výsledky dosažené v roce 2010/2011:

student výše 
přiznaného stipendia/měsíc (v kč)

Celková částka (v kč)

Bc. Markéta Prokešová 1 108,– 9 972,– 

Bc. Pavel Brož 739,– 6 651,– 

Bc. Matěj Dvořák 739,– 6 651,– 

Bc. Petr Hulan 739,– 6 651,– 

Bc. Antonín Kölbl 739,– 6 651,– 

Bc. Jan Matoušek 739,– 6 651,– 

Bc. Michal Pavlíček 739,– 6 651,– 

Bc. Lukáš Vejřík 739,– 6 651,– 

Bc. Lukáš Veselý 739,– 6 651,– 

Celkem -- 63 180,– 

Prémiové stipendium

absolVenti 5letého Magisterského stUDia, kteří obháJili 
záVěrečnoU kValifikační práci V roce 2010 
(DobíhaJící stUDiJní prograM)

rok 
absol.

autor téma diplomové práce vedoucí

2010 Tomáš Borkovec Hormonálně indukovaný umělý 
výtěr jikernaček sumce velkého 
(Silurus glanis)

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Absolvoval

2010 Michal Sedlák Vliv hospodaření Rybářství 
Nové Hrady, s.r.o. na skladbu 
původního rybího společenstva 
řeky Stropnice

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Absolvoval

2010 Pavel Šablatura Vliv teploty a světelných podmí-
nek na reprodukci akvarijní ryby 
Anoptichthys jordani

doc. RNDr. Ing.   
Josef Rajchard, Ph.D. 
(ZF JU)

Absolvoval

oDMěny za VÝborné stUDiJní VÝsleDky

Za výborný prospěch v akademickém roce 2009/2010 stipendium získalo 7 stu-

dentů a studentek, a to v celkové výši 44 926 kč. Za výborný prospěch v akademic-

kém roce 2010/2011 obdrželo 14 studentů stipendium v celkové výši 105 680 kč.
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105 680,– 25 000,– 

81 106,– 
Tabulka prémiových 
stipendií přiznaných 
za výsledky v ak. roce 
2009/2010 dle příjemců:

student(ka) stipendium 
(v kč)

Bc. Petr Antonín 5 000,– 

Bc. Zdeněk Frantl 5 000,– 

Bc. Jan Kašpar 5 000,– 

Bc. Roman Pícha 5 000,– 

Bc. Josef Příborský 5 000,– 

Celkem 25 000,– 
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Tabulka prémiových stipendií 
přiznaných za výsledky v ak. roce 2010/2011 dle jednotlivých kategorií:

podmínky přiznání stipendia 
(za studijní výsledky v ak. roce 2010/2011)

výše 
stipendia 
(v kč)

počet 
studentů 
s přiznaným 
stipendiem

Celkem 
vyplaceno 
(v kč)

a) v posledním roce studia (v roce ukončení jejich studia) za vynika-
jící studijní výsledky, a to dle následujícího přehledu:

výše stipendia vážený stud. 
průměr

dvojnásobek základu při váženém studijním 
průměru za poslední rok studia

1,00–1,10

jeden a půl násobek základu při váženém 
studijním průměru za poslední rok studia

1,11–1,30 7 500,– 1 7 500,– 

jednonásobek základu při váženém studij-
ním průměru za poslední rok studia

1,31–1,60 5 000,– 3 15 000,– 

b) za bakalářskou či magisterskou práci s vynikajícími výzkumnými, 
vývojovými, inovačními nebo jinými tvůrčími výsledky přispívají-
cími k prohloubení znalostí, tedy za práci, která bude hodnocena 
státnicovou komisí známkou „výborně“.

3 000,– 4 12 000,– 

c) bakalářského, navazujícího magisterského či doktorského 
studia za výsledky bodově uznatelné v RIVu pro účely hodnocení 
výzkumu a vývoje.

d) bakalářského a navazujícího magisterského studia za vynikající 
výsledky během celého studia – cena děkana a cena rektora:

Cena děkana: –  vážený studijní průměr za celou dobu 
studia do 1,40 včetně

–  státní závěrečná zkouška s celkovým 
hodnocením „výborně“

–  obhajoba diplomové práce s hodnoce-
ním „výborně“

8 000,– 1 8 000,– 

Cena rektora: dle stipendijního řádu JU

e) „Ceny za nejlepší vědeckou publikaci pracovníků a studentů FROV 
JU mladších 35 let“

f ) řešitel projektu grantové agentury JU

Celkem 42 500,– 

Tabulka prémiových stipendií přiznaných za výsledky v ak. roce 2010/2011 dle příjemců:

student(ka) prémiová stipendia dle druhu – viz tabulka výše
a) b) c) d) e) f ) Celková výše 

(v Kč)

Bc. Roman Blaszczok 3 000,– 3 000,– 

Bc. David Hlaváč 7 500,– 3 000,– 8 000,– 18 500,– 

Bc. Lenka Jirušková 5 000,– 3 000,– 8 000,– 

Bc. Jana Komendová 5 000,– 3 000,– 8 000,– 

Bc. Michal Vodárek 5 000,– 5 000,– 

Celkem 22 500,– 12 000,– 8 000,– 42 500,– 
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počty stUDentŮ Doktorského stUDia přiJatÝch Do prVních 
ročníkŮ

akademický 
rok

studijní 
program 
(kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

počet 
došlých 
přihlášek 
ke studiu

počet 
přijatých 
uchazečů

počet 
studentů 
zapsaných 
do prvního 
ročníku

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 12 11 10

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 2 2 2

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 11 10 8

počty stUDentŮ Doktorského stUDia Ve Vyšších ročnících
Údaje jsou staženy ke dni 31. 10. daného akademického roku.

akademický 
rok

studijní 
program 
(kód 
programu)

studijní 
obor

Forma 
studia

2.  
ročník

3.  
ročník

4.  
ročník

5.  
ročník

Celkem

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 8 1 --- --- 9

2010/2011 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 1 --- 1 --- 2

Celkem 9 1 1 --- 11

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství prezenční 10 8 1 --- 19

2011/2012 Zootechnika 
(B4103)

Rybářství kombinovaná 2 1 --- 1 4

Celkem 12 9 1 1 23

DOKTORSKé STuDIuM

akreDitoVané stUDiJní prograMy a obory
studijní 
program 
(sp)

Číslo sp studijní 
obor
(kód 
oboru)

kód so 
(kkov)

Forma 
studia

stand. 
doba 
studia

jazyk 
výuky

akreditace 
do

Zootechnika P4103 Rybářství 4103V003 prezenční, 
kombinovaná

4leté český 1. 3. 2016

Zootechnics P4103 Fishery 4103V003 prezenční, 
kombinovaná

4leté anglický 1. 3. 2016

profily a cíle stUDia

doktorské studium oboru rybářství 

představuje zajímavou možnost pokra-

čovat v  získávání vědeckých poznatků 

v oblasti rybářství, chovu ryb a ochrany 

vod dle individuálního studijního plánu. 

doktorandi si prohlubují znalosti a  do-

vednosti získané v magisterském studiu 

s provázaností detailní odborné specia-

lizace zpravidla v kontextu s aktuálními 

vědecko-výzkumnými problémy. cílem 

je připravit studenty na budoucí vědec-

kou, výzkumnou či pedagogickou dráhu 

ve vysokoškolských či výzkumných in-

stitucích. Studium lze absolvovat v pre-

zenční nebo kombinované formě v čes-

kém a anglickém jazyce.
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absolVenti Doktorského stUDia 
V letech 2010 a 2011

rok 
absol.

doktorand Název disertační 
práce

Školitel

2010 Ing.   
Vojtěch Kašpar

Sperm competition in 
common carp (Cyprinus 
carpio)

prof. Ing.   
Otomar Linhart, 
DrSc.

2010 Ing. Jiří Kortan Secondary losses caused 
by feedig activities of great 
cormorant (Phalacroco-
rax carbo sinensis)

doc. RNDr.   
Zdeněk Adámek, 
CSc.

2010 Ing. Jan Turek Adaptability of artifically 
reared brown trout (Salmo 
trutta m. fario L.) and 
European grayling (Thy-
mallus thymallus L.) in 
free water condition

doc. Ing.   
Tomáš Randák, 
Ph.D.

2011 Mgr.   
Petra Beránková

Genotoxic potential of fore-
ign substances in ecosystem 
of surface waters

prof. MVDr.   
Zdeňka Svobodová, 
DrSc.

2011 Ing. Martin Bláha Molecular and morphologi-
cal aspect within Acantho-
cyclops Kiefer, 1927

prof. RNDr.   
Zdeněk Brandl, 
CSc.

2011 M.Sc. 
Sergey 
Boryshpolets

Energetic and motility of 
fish spermatozoa

prof. Ing.   
Otomar Linhart, 
DrSc.

2011 RNDr.   
Bořek Drozd

Study of selected po-
pulation parameters of 
weatherfish, Misgurnus 
fossilis (Cypriniformes, 
Cobitidae): early life 
history and status of ploidy 
in fish from Lužnice River 
floodplain area

doc. Ing. Jan Kouřil, 
Ph.D.

2011 Ing.   
Antonín Kouba

Intensification of juvenile 
crayfish culture

doc. Ing.   
Pavel Kozák, 
Ph.D.

2011 M.Sc. Ping Li Use common carp (Cypri-
nus carpio L.) sperm to 
study the cryoinjuries by 
cryopreservation

prof. Ing.   
Otomar Linhart, 
DrSc.

2011 M.Sc. Zhi-Hua Li Effects of residual pharma-
ceuticals present in aquatic 
environment on fish

doc. Ing.   
Tomáš Randák, 
Ph.D.

2011 Ing.   
Jana Máchová

The role of toxicity tests 
on early life stages of fish 
in assessing the toxicity 
of substances and prepa-
rations

prof. MVDr.   
Zdeňka Svobodová, 
DrSc.

2011 Ing. Jan Mráz Improvement of fatty acid 
composition in common 
carp (Cyprinus carpio)

prof. Jana Picková, 
Ph.D.

2011 Mgr.   
Peter Podhorec

Artificial reproduction of 
tench (Tinca tinca L.), 
with an emphasis placed 
on hormonal induction of 
ovulation

doc. Ing. Jan Kouřil, 
Ph.D.
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prof. Jana Picková, Ph.D. Ing. Tomáš Zajíc Qualitative characteristics of common carp 
(Cyprinus carpio L.) flesh in term of rearing 
technology

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. M.Sc. Volodymyr Bondarenko Reproduction and intensive juvenile culture in pike 
(Esox lucidus L.)

Ing. Jiří Křišťan Optimization of artificial reproduction of percids 
and their gamete quality

Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Mgr. Zuzana Linhartová Micromanipulation and cryopreservation of 
primordial germ cells of fish

doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. Ing. Jan Šinko The effect of massive occurrence of invasive bryo-
zoan Pectinatella magnifica on water quality 
in water reservoirs

Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Ing. Radek Hanák Interactions between wild and hatchery fish in 
salmonid waters

Ing. Bc. Kateřina Grabicová Effects of chemicals present in sewage treatment 
plants´effluents on fish

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. MVDr. Zuzana Richterová Effects of pyrethroids on fish

doc. Ing. František Vácha, CSc. Ing. Antonín Vavrečka New tools in Operational Programme for Fisheries 
2007–2013

Dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. Ing. Alžběta Stará The effect of triazine based pesticides on fish

Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. M.Sc. Viktoriia Burkina Biomarkers in aquatic toxicology - effects of 
emerging pharmaceuticals on fish

téMata probíhaJících Disertačních prací 
stUDentŮ Dsp rybářstVí

Školitel doktorand Název disertační práce
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Ing. David Hlaváč The effect of supplementary feeding with treated 

feed mixtures in carp ponds upon discharged 
water quality

MSc. Hadi Alavi, Ph.D. M.Sc. Mahdi Golshan Transcriptomics modes of action of endocrine 
disrupting chemicals on fish reproduction

Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c M.Sc. 
Viktoryia Dzyuba, Ph.D.

Role of regulatory proteins in fish sperm motility

M.Sc. Galina Prokopchuk Flagellar movement of fish spermatozoa: inter-
relationship between physical and biochemical 
control

MSc. Borys Dzyuba, Ph.D. M.Sc. Olga Bondarenko Sperm osmotic stress in different fish species

doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. M.Sc. Dmytro Bytyutskyy Interrelationships between ploidy level, genome 
size and cell size in a series of ploidy level models 
from 2n to 12n fish

Ing. Miloš Havelka Molecular aspect of interspecific hybridization 
of sturgeon related to polyploidy and in situ 
conservation

M.Sc. Ievgen Lebeda Optimization of chromosomal manipulations in 
acipenserids

Mgr. Roman Grabic, Ph.D. M.Sc. Ganna Fedorova The fate of polar organic pollutants in aquatic 
environment

M.Sc. Oksana Golovko Pharmaceuticals and other human used chemicals 
in water environment - stability, fate and accumu-
lation in water organisms

doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. Ing. Jan Másílko Produce efficiency of mechanical modified cereals 
in market carp faming

Ing. Martin Hulák, Ph.D. M.Sc. Ievgenia Gazo The role of protein phosphorylation and reactive 
oxygen species in sperm cells

doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. M.Sc. Alexey Pimakhin Growth rate in different perch populations 
originated from Europe and Asia under controlled 
conditions of recirculation aquaculture system 
(RAS)

Ing. Viktor W. Švinger Optimization of methods of hormonally induced 
ovulation in economically important Fish Species

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. M.Sc. Hamid Niksirat Hashjin Biology of a gamete, gamete activation and 
fertilization in crayfish

M.Sc. Iryna Kuklina Utilization of systems for continuously monitoring 
water quality using fish and crayfish as bioindi-
cator

Ing. Václav Nebeský, Dis. Assessment of quality in fish flesh and processing 
of fish in the Czech Republic

Ing. Hana Kroupová, Ph.D. Dipl. Biol. Christoph 
Steinbach

Study of the impact of pharmaceuticals found in 
aquatic environment on fish using gene expression 
analysis as a tool

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. M.Sc Azadeh Hatef The effects of selected Endocrine disruption on 
reproductive physiology in fish

M.Sc. Anna Shaliutina The study of total proteins profiles in seminal 
plasma during maturation
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Zpracovali: Ing. Martin Kocour, Ph.D., Ing. Jitka Kotová, Lucie Kačerová
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MezinároDní aktiVity

SPOLuPRáCE

FROV JU spolupracuje s mezinárodními institucemi na třech základních úrovních:

1 Vzájemná výměna 
publikací, zku-
šeností a krátko-
dobé pobyty při 
řešení blízkých 
výzkumných 
úkolů. Tato spolu-
práce je založena 
na smluvních 
dohodách mezi 
FROV jU a přísluš-
nými zahraničními 
institucemi. 
V období 2010–
2011 jsme měli 
platné smlouvy 
s těmito institu-
cemi:

2 Dvoustranná 
spolupráce v rám-
ci zemí, které 
mají podepsané 
smlouvy na vládní 
úrovni o vzájem-
né spolupráci ve 
výzkumu a vývoji. 
Tyto programy 
jsou dostupné 
přes ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
české republiky 
(viz kapitola Vý-
zkumné projekty).

3přímá 
spoluprá-
ce mezi 

partnery z ev-
ropských zemí 
zaměřená na 
výzkum a vývoj 
v rámci podpůr-
ných programů 
evropské unie 
(viz kapitola Vý-
zkumné projekty 
na str. 24).
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●●  Polská akademie věd, Ústav ichtyolo-
gie a akvakultury, Golysz, Polsko
●●  Polská Akdemie věd, Mezinárodní 

centrum pro ekologii, Dziekanów 
Leœny, Polsko
●●  INRA-IFREMER, sekce genetiky ryb, 

Palaves les Flots, Francie
●●  Výzkumný ústav rybářství, 

zemědělství a zavlažování, Szarvas, 
Maďarsko
●●  Národní ruský vědecký ústav rybář-

ství a oceánografie, Moskva, Rusko
●●  Polská Akademie věd, ústav živočišné 

reprodukce a výzkumu potravin, 
Olštýn, Polsko

●●  Univerzita Exteremadura, oddělení 
rostlinné biologie, ekologie a zem-
ských věd, Badajoz, Španělsko
●●  Národní centrum pro vědu a výzkum, 

buněčné biologie, Stanice zoologie 
a mořské buněčné biologie, Villefran-
che-sur-Mer, Francie
●●  Ukrajinská Akademie věd, ústav 

problémů kryobiologie a kryomedicí-
ny, Charkov, Ukrajina
●●  Ruská Akademie věd, Vědecko-vý-

zkumné centrum ochrany ekologie, 
Sankt Peterburg, Rusko
●●  Michoacanská univerzita, Micho-

acan, Mexiko

●●  Biologická stanice kanadského 
rybářství a oceánografie, 
New Brunswick, Kanada
●●  Yorkská univerzita v Torontu, 

Toronto, Kanada
●●  Univerzita v Johannesburgu, Joha-

nnesburg, Jihoafrická republika
●●  Výzkumná skupina rozvoje akvakul-

tury v Irsku, Dundalk, Irsko
●●  Hellenické centrum mořského výzku-

mu, Ústav akvakultury, Heraklion, 
Řecko
●●  Spolkový úřad vodního hospodář-

ství, ekologická stanice, Schrems, 
Rakousko

●●  Univerzita v Nancy, oddělení 
domestikace sladkovodních ryb, 
Nancy, Francie
●●  Estonská univerzita přírodních věd, 

Ústav veterinární medicíny a přírod-
ních věd, Tartu, Estonsko
●●  Univerzita ve Valencii, Ústav živočiš-

né výroby, Valencie, Španělsko
●●  Univerzita v Udine, přírodovědecké 

oddělení, Pagnacco, Itálie
●● Univerzita Umea, Umea, Švédsko
●●  Univerzita Charkoc, Charkov, 

Ukrajina
●●  Výzkumný ústav rybářství řeky 

Jang c‘, Čínská akademie rybářských 
věd, Wuhan, Čína

●●  Univerzita Calgary, Calgary, Kanada
●●  Fakulta rybářských věd, Univerzita 

Hokkaido, Hokkaido, Japonsko
●●  Malajská univerzita, Ústav nano 

elektronického inženýrství, Perlis, 
Malajsie
●●  Univerzita Califormia, Riverside, USA
●●  Zemědělská univerzita Huazhong, 

Wuhan, China
●●  Polytechnická univerzita delle 

Marche, Ancona, Itálie
●●  Jihozápadní univerzita přírodních 

věd, Chongqing, Čína
●●  Švédská univerzita zemědělských 

věd, Uppsala, Švédsko

●●  Fakulta přírodních věd, Univerzita 
v Lisabonu, Lisabon, Portugalsko
●●  Univerzita Oklahoma, USA
●●  Bavorské státní výzkumné středisko 

pro zemědělství, Freising, Německo
●●  Státní výzkumný a výrobní centrum 

rybolovu „gosrybcenter“, Tyumeń, 
Rusko
●● Univerzita Kentucky, Kentucky, USA
●●  Zemědělská univerzita Hanoi, fa-

kulta zoologie a akvakultury, Hanoi, 
Vietnam
●●  Univerzita Nha Trang, fakulta akva-

kultury, Nha Trang, Vietnam
●●  Univerzita Nong Lam, fakulta rybář-

ství, Ho Chi Minh City, Vietnam
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1. mezinárodní konference 
„Diversification in Inland Finfish Aquaculture (DIFA 2011)“

Ve dnech 16. až 18. května 2011 FroV 

Ju organizovala první ročník meziná-

rodní vědecké konference s  názvem 

„diversification in inland Finfish Aqua-

culture (diFA 2011)“. Sympozia v  Písku 

se zúčastnilo celkem 116 účastníků z 26 

zemí. V průběhu setkání zaznělo celkem 

52 ústních a 42 posterových prezentací 

týkajících se následujících témat: 1) di-

verzifikace chovu sladkovodních ryb, 2) 

inovace chovu ryb v  rybnících, 3) chov 

a  biologie okounovitých ryb, 4) chov 

a biologie jeseterů, 5) Výživa a chov ju-

venilních ryb, 6) reprodukce ryb, 7) Ge-

netika a  šlechtění ryb, 8) kvalita masa 

chovaných ryb. celá akce byla podpo-

rována projektem cenAkVA – Jihočeské 

výzkumné centrum akvakultury a biodi-

verzity hydrocenóz a  evropskou akva-

kulturní společností eAS.

MEzINáRODNí VěDECKá SETKáNí 
ORGANIzOVANá FROV Ju

Mezinárodní workshop 
Digital Imaging in Fisheries Biology (DigiFish)

Mezinárodní workshop digital ima-

ging in Fisheries Biology (digiFish) uspo-

řádala fakulta ve dnech 20.–23. 9. 2010. 

První dva dny akce strávili účastníci 

v  konferenčních a  výstavních prosto-

rách Bílé trámy rekonstruované Sla-

dovny v  Písku, kde se uskutečnily série 

přednášek s ukázkami, posterová sekce, 

a  kde měla také divize mikroskopů fir-

my olympus svůj stánek s předváděnou 

technikou. tématika příspěvků byla vel-

mi různorodá – od etologie korálových 

ryb, přes srovnávací studium zbarve-

ní ryb a  ověření vlivu složení krmiv na 

zbarvení, zobrazování ryb pro potřeby 

geometrické morfometrie a  rozlišování 

jednotlivých populací, analýzy plodnos-

ti a  věku ryb, kvantifikaci ukazatelů vý-

těžnosti a kvality masa u pstruha duho-

vého ve šlechtitelském programu, až po 

přednášky o  funkci rozprostření bodu 

v  mikroskopických obrazech a  o  nově 

vyvinutém software pro zvýšení rozliše-

ní struktur snímaných objektů.

třetí den workshopu trávili účastníci 

v  prostorách FroV Ju ve Vodňanech, 

kde si vzájemně vyměňovali své zku-

šenosti se zpracováním obrazů, zhlédli 

ukázky využití digitálního 2-d zobrazo-

vání pro fyziologii reprodukce a 3-d zob-

razování pro cytogenetiku jeseterů. ko-

legové z ÚFB Ju z nových Hradů zde na 

několika příkladech názorně předvedli 

zpracování obrazu pomocí jimi vyvinu-

tého software. Aktéři si potom prohlédli 

experimentální chovatelská zařízení fa-

kulty. čtvrtý den následovala společná 

exkurze do ÚFB Ju v  nových Hradech 

a  na rybářství nové Hrady. Zastavení 

na zpáteční cestě účastníkům předved-

la krásy unikátní rybníkářské krajiny 

třeboňska včetně rybníka rožmberk. 

Ve společenském programu v  průběhu 

workshopu absolvovali účastníci pro-

hlídku města Písku s výkladem, návštěvu 

unikátní městské hydroelektrárny posta-

vené F. křižíkem a návštěvu Prácheňské-

ho muzea.
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Účastníci mezinárodní vědecké konference s názvem „Diversification in Inland Finfish Aquaculture“.
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15. ročník odborné vědecké konference

Ve dnech 24.  až 25.  srpna 2011 se 

uskutečnil již patnáctý Jubilejní ročník 

odborné konference toxicita a  biode-

gradabilita odpadů a látek významných 

ve vodním prostředí. konference se 

zúčastnilo celkem 37 odborníků a  za-

znělo 26 odborných příspěvků, z  nichž 

polovina, tedy 13, byla zařazena do 

soutěže o  cenu prof.  rndr.  Vladimíra 

Sládečka, drSc. tato cena je určena stu-

dentům magisterských a  doktorských 

programů. odborná komise ve složení 

prof.  MVdr.  Zdeňka Svobodová,  drSc., 

ing. Jaroslav švehla a ing. Jana Máchová 

nakonec stanovila toto pořadí nejúspěš-

nějších studentských vystoupení:

1.  Mikulíková (Haluzová) Ivana (VFU Brno) – 
Akutní toxicita terbuthylazinu pro kapra obecného

2.  Hostovský Martin (VFU Brno) – 
Stanovení produktu lipoperoxidace a aktivity GST u kapra 
po embryo-larválním testu toxicity s triaziny

3.  Tumová Jitka (ZF JU) – 
Jednoduchá metoda stanovení souhrnu organických forem rtuti v sedimentech

4.  Ševčíková Marie (VFU Brno) – 
Metalothioneniny a obsah kovů ve tkáních z nádrží Skalka a Želivka

5.  Fedorova Ganna (FROV JU) – 
New pollutants in aquatic ecosystem

tito úspěšní studenti obdrželi diplom 

a  drobné ceny. tematicky konference 

pokrývala širokou oblast – zazněly pří-

spěvky týkající se ekotoxikologického 

hodnocení látek a  přípravků, nově sle-

dovaných polutantů a  moderních me-

tod používaných k  hodnocení zátěže 

vodního prostředí apod. celá konferen-

ce se odehrála v  prostorách Střední ry-

bářské školy a Voš VHe ve Vodňanech, 

kde bylo zajištěno i ubytování a stravo-

vání účastníků. Součástí programu byla 

také exkurze do nejstarší vodní elektrár-

ny v  čechách v  Písku a  také již tradiční 

společenský večer. následující 16. ročník 

konference se uskuteční v roce 2013.

DALší VěDECKá SETKáNí 
S MEzINáRODNí ÚČASTí

XII. Ichtyologická konference

Ve dnech 19.  až 20.  května 2010 or-

ganizovala FroV Ju Xii. ichtyologickou 

konferenci. Zahájení sympozia bylo 

slavnostní – při příležitosti nadcháze-

jících osmdesátých narozenin převzal 

profesor eugene Balon z rukou docenta 

Pavla kozáka, ředitele VÚrH, pamětní 

medaili VÚrH. Profesor Balon je vý-

znamným světovým ichtyologem, kte-

rý nyní žije v kanadě. V průběhu svého 

aktivního života se zabýval mimo jiné 

komparativní ontogenezí ryb, ekologií 

říčních společenstev a  výzkumem bah-

níků a latimerie podivné. Balon, který je 

emeritním profesorem Axelrodova insti-

tutu ichtyologie univerzity v  Guelphu 

v  kanadě, se rozhodl věnovat význam-

nou část své rozsáhlé odborné knihovny 

naší fakultě. darovací smlouvu podepsal 

před účastníky ichtyologické konference 

společně s děkanem fakulty profesorem 

otomarem linhartem. Po následné mi-

nutě ticha, jíž přítomní uctili památku 

dr.  Juraje Holčíka, významného sloven-

ského a světového ichtyologa, který ze-

mřel 16. května 2010, začal odborný pro-

gram konference. V  šesti připravených 

sekcích (1.  ichtyologie, 2.  management 

volných vod, 3.  škůdci, nemoci, toxiko-

logie, 4.  genetika, systematika, taxono-

mie, morfologie, 5.  reprodukce a  onto-

geneze, 6.  akvakultura) zaznělo celkem 

41 příspěvků. organizátoři přivítali ve 

Vodňanech 78 účastníků z  celé české 

republiky, dále pak ze Slovenska, Polska, 

chorvatska a kanady.

05 NÁpLŇ ČINNOSTI A pROpAgACE MezinároDní aktiVity
n

áp
lŇ

 č
in

n
o

st
i a

 p
ro

pa
g

ac
e

Profesor Eugene Balon a Pavel Kozák.
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ČLENSTVí FROV Ju V MEzINáRODNíCH SíTíCH 
A ORGANIzACíCH

●●  NACEE (síť center akvakultury ve východní a střední Evropě)

●●  AQUA-TENT (Evropská tématická síť v oblasti akvakultury, 

rybářství a obhospodařování vodních zdrojů)

●●  EAS (Evropská společnost o akvakultuře)

●●  W.S.C.S. (Mezinárodní společnost na ochranu jeseterů)

●●  Crustacean society (Mezinárodní astakologická společnost)

●●  Sociaty for Cryobiology (Mezinárodní společnost pro kryobiologii)

ÚČAST PRACOVNíKŮ A STuDENTŮ 
NA MEzINáRODNíCH KONFERENCíCH 
A SyMPÓzIíCH

rok 2010

●●  7. mezinárodní konference o biologii 
a biotechnice síhovitých ryb, Tjumeň, 
Rusko, 15.–19. 2. 2010

●●  11. mezinárodní symposium 
o spermatologii, Okinawa, Japonsko, 
24.–30. 6. 2010

●●  XII. International Congress of 
Toxicology, Barcelona, Španělsko, 
19.–23. 7. 2010

●●  Konference Mezinárodní společnosti 
pro genetiku zvířat (ISAG 2010), 
Edinburg, Skotsko, 25.–30. 7. 2010

●●  47. Výroční zasedání pro cryobiology 
CRYO- 2010, Bristol, Velká Británie, 
17.–20. 7. 2010

●●  2. NACEE konference of Young 
Researchers, Szarvas, Maďarsko, 
28.8.–1.9.2010

●●  2. International Conference on con-
servtion and management of Balkan 
freshwater fishes, Godollo, Maďarsko, 
1.–3.9.2010

●●  TOXCON 2010, Stará Lesná, Sloven-
sko, 6.–10. 9. 2010

●●  Aquaculture Europe 2010, Porto, 
Portugalsko, 5.–8. 10. 2010

●●  Inovace v rybářství (Innovation in 
fisheries area), Vigo, Španělsko, 19. 
10. 2010

●●  European Crayfish: food, flagships 
and ecosystem services, Poitiers, 
Francie, 26.–29. 10. 2010

●●  EUROTIER 2010, Hannover, Německo, 
15.–19.11.2010

●●  The International Meeting on the 
Genetics of Polyploids, Lisabon, 
Portugalsko, 11.–12. 11. 2010

rok 2011

●●  Setkání vědecké a rybářské praxe, 
Starnberg, Německo, 18.–19. 1. 2011

●●  AQUAEXCEL „Kick-off meeting“ 
v Montpellier, Francie, 5.–7. 4. 2011

●●  4th International Passive Sam-
pling Workshop, Krakov, Polsko, 
11.–14. 5. 2011

●●  The SETAC Europe Annual Meeting, 
Miláno, Itálie, 15.–19. 5. 2011

●●  2. National Conference on Fisheries 
Science and Aquatic Organisms 
(FSAO), Lahijan, Irán, 10.–12. 5. 2011

●●  27th Ichthyoparasitological symposi-
um, Illmitzin, Rakousko, 6. 5. 2011

●●  Konference o akvakultuře v Brazilii, 
6.–10. 6. 2011

●●  Mezinárodní konfrence „Sturgeon 
Fishes and Their Future“, Berdyansk, 
Ukrajina, 7.–10. 6. 2011

●●  Konference „Aquaculture of Europe 
and Asia: Realities and prospects 
for development and cooperation“, 
Ulan-Ude, Maksimicha, Bajkal, Ruská 
federace, 27. 7.–8. 8. 2011

●●  9th International Symposium on 
Reproductive Physiology of Fish 
v Indii, 8.–14. 8. 2011

●●  AquaNor 2011, Trondheim, Norsko, 
15.–19. 8. 2011

●●  3rd International Workshop on the 
Biology of Fish Gametes, Budapešť, 
Maďarsko, 7.–9. 9. 2011

●●  Mezinárodní konference Diseases of 
Fish and Shellfish, Split, Chorvatsko, 
12.–16. 9. 2011

●●  3. NACEE Conference of Young 
Researchers, St. Petersburg, Rusko, 
11.–13. 9. 2011

●●  Mezinárodní konference „Fish Diver-
sity of Carpatian“, Košice, Slovensko, 
22.–23. 9. 2011

●●  11th International Symposium on 
the Biology and Management of Co-
regonid Fishes. Mondsee, Rakousko, 
26.–30. 9. 2011

●●  33rd Annual Meeting of the British 
Andrology Society, Birmingham, 
Velká Británie, 16.–17. 9. 2011

●●  Mezinárodní konference „Sperm sig-
naling and motility“, Bonn, Německo, 
5.–7. 10. 2011

●●  Mezinárodní konference „Aquacul-
ture Europe 2011“ s názvem „Stře-
dozemní akvakultura v roce 2020“, 
Rhodos, Řecko, 17.–23. 10. 2011

●●  VI. ročník konference s mezinárodní 
účastí „Výživa – nedílná součást léč-
by závažných chorob“, IKEM, Praha, 
Česká republika, 23.–24. 11. 2011
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ČLENSTVí PRACOVNíKŮ FROV Ju 
V REDAKČNíCH RADáCH

doc. rNdr, Zdeněk adámek, Csc. aquaculture International

 ribarstvo Zagreb

 agriculture Consestus scientificus Zagreb

doc. Ing. Martin Flajšhans, dr. re.agr. Bulletin vúrH vodňany

Zuzana dvořáková Bulletin vúrH vodňany

doc. Ing. pavel kozák, ph.d. Bulletin vúrH vodňany

prof. Ing. otomar Linhart, drsc. Bulletin vúrH vodňany (do 31. 12. 2010)

 journal of applied Ichthyology

 Czech journal of animal science

doc. Ing. tomáš policar, ph.d. Bulletin vúrH vodňany

doc. Ing. tomáš randák, ph.d. Bulletin vúrH vodňany

prof. Mvdr. Zdeňka svobodová, drsc. acta veterinaria

 Bulletin vúrH vodňany

Ing. josef velíšek, ph.d. Global journal of environmental science and 

 technology, sekce ecotoxicology and human envi 

 ronmental health

 World journal of anesthesiology

       Zpracovala: Lucie Kačerová

ČLENSTVí PRACOVNíKŮ FROV Ju 
V MEzINáRODNíCH ORGANIzACíCH

rNdr. Mgr. Bořek drozd, ph.d. eIs (evropská Ichtyologická společnost)

doc. Ing. Martin Flajšhans, dr. rer.agr síť vědců tropické akvakultury

doc. Ing. pavel kozák, ph.d. Mezinárodní astakologická společnost

 Crustacean society

doc. Ing. jan kouřil, ph.d. evropská společnost o akvakultuře

Mvdr. jitka kolářová eaFp (evropská společnost rybích patologů)

prof. Ing. otomar Linhart, drsc. evropská společnost o akvakultuře

 Mezinárodní kryobiologická společnost

 světová společnost ochrany jeseterů

Mvdr. veronika piačková, ph.d. eaFp (evropská společnost rybích patologů)

prof. Mvdr. Zdeňka svobodová, drsc. evropská asociace rybích patologů

 oeCd-ekotoxikologie

Ing. vladimír Žlábek, ph.d. Centrum pro reprodukční biologii v uppsale (Cru)

 společnost toxikologie a chemie (setaC) 2011
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rok 2011

V  roce 2011 pokračoval úspěšně na-

startovaný ekonomický rozvoj a  růst 

FroV Ju. Mezi důležité zdroje financová-

ní vědy a výzkumu opět patří prostředky 

poskytované grantovými agenturami 

nAZV, GAčr, GA AV, institucionální pod-

pora rVo, Výzkumný záměr, který svým 

sedmým rokem skončil a na MšMt byla 

podána Závěrečná zpráva o hospodaře-

ní, a projekty rámcových programů eu.

Výše příspěvku a dotace MšMt na výuku 

a provoz byla v roce 2011 ve výši 13 119 

tis kč. Z příspěvku na vzdělávací činnost 

bylo do fondu provozních prostředků 

převedeno 7 707 tis. kč.

Stejně jako v  předchozích letech 

i  v  roce 2011 dosáhla fakulta vlivem 

ziskové vedlejší činnosti kladného hos-

podářského výsledku (před zdaněním 

4 538 tis. kč). Předpokladem je, že o ten-

to výsledek hospodaření se navýší inves-

tiční fond fakulty. V průběhu roku 2011 

fakulta prováděla rozsáhlou činnost 

investiční výstavby. Převážná část byla 

financována z  operačního programu 

VaVpi v  rámci centra cenAkVA. Vlastní 

zdroje fakulty byly použity na výstavbu 

objektu provozních prostor a ubytovací-

ho zázemí pro doktorandy (tzv. „dome-

ček“) v hodnotě 9 100 tis. kč.

závěr

Fakulta si udržuje vysokou efektivi-

tu zhodnocení prostředků ze státního 

rozpočtu určených na výzkumnou a vý-

vojovou činnost ve srovnání s  celore-

publikovým průměrem. Počty i  kvalita 

výstupů FroV Ju rok od roku vzrůstají. 

S prostředky příspěvku a dotací nakládá 

fakulta v  souladu s  Pravidly eS/eu pro 

poskytování veřejné podpory tak, aby 

nedošlo k narušení ani hrozbě narušení 

hospodářské soutěže. V  rámci apliko-

vaného výzkumu se fakulta pravidelně 

zapojuje jako partner do projektů schvá-

lených v  rámci operačního programu 

rybářství.

ekonoMika fakUlty 
V letech 2010-2011

Aktivně řídit celou ekonomiku a nečekat s otevřenou náručí na přidělené prostředky. 

Touto myšlenkou se fakulta začala řídit již při založení a  s  podporou akademických 

a manažerských pracovníků se vrhla na podávání projektů napříč možnostem získání 

prostředků nejen z grantových agentur ČR, EU, ale i z aplikační sféry oboru rybářství 

a ochrany vod. Tato zásada se podařila naplnit i v období ekonomické krize a rozpočet 

fakulty během dvou let narostl na dvojnásobek.

rok 2010

Byl to první rok hospodaření fakulty 

jako celku. Svou činnost fakulta sou-

středila nejen na rozvoj a  zkvalitňování 

vědecko-výzkumné činnosti, ale také na 

posílení vzdělávací činnosti.

nedílnou součástí fakulty je od roku 

2010 Jihočeské výzkumné centrum 

akvakultury a  biodiverzity hydrocenóz 

(cenAkVA), na které může být poskyt-

nutá dotace v  rámci operačního pro-

gramu Výzkum a  vývoj pro inovace, 

prioritní osy 2 v celkové maximální výši 

253,2 mil. kč. Významný zdroj financo-

vání vědy a  výzkumu FroV Ju před-

stavoval Výzkumný záměr, jenž v  roce 

2010 pokračoval již šestým rokem. Vedle 

zdrojů Výzkumného záměru byly dalším 

neopomenutelným zdrojem zejména 

prostředky poskytované grantovými 

agenturami nAZV, GAčr, GA AV, projek-

ty rámcových programů eu a institucio-

nální podpora rVo.

důležitým pramenem financování je 

také příspěvek z MšMt, který fakulta vy-

užívá na zkvalitnění výuky, zázemí pro 

studenty a akademické pracovníky. cel-

ková výše příspěvku a dotace MšMt na 

výuku a provoz byla v roce 2010 ve výši 

12 346 tis. kč. Z příspěvku na akreditova-

né vzdělávací programy bylo do fondu 

provozních prostředků převedeno 2 355 

tis kč. Vlivem ziskové vedlejší činnosti 

dosáhla fakulta v  roce 2010 kladného 

hospodářského výsledku (před zdaně-

ním 2 386 tis kč); i  přesto, že náklady 

hlavní činnosti převýšily výnosy. kladný 

hospodářský výsledek fakulta použila 

na navýšení investičního fondu (FriM). 

Vzrostla také hodnota dlouhodobého 

majetku. Podíl na tom nese jak technické 

zhodnocení budovy Ústavu akvakultury 

v českých Budějovicích, tak nákup bytu 

ve Vodňanech určeného především pro 

studenty a zaměstnance fakulty.
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Zpracovala: Ing. Jaromíra Nečasová.
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●●  Obě uvedené Letní rybářské školy byly pořádané při řešení projektu OP VK 
Vzděláváním k  posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeského výzku-
mu a  vývoje (CZ.1.07/2.3.00/09.0203).ORGANIZACE A  PROVEDENÍ OD-
BORNÝCH RYBÁŘSKÝCH SEMINÁŘŮ V  LETECH 2010–2011 (OP RYBÁŘSTVÍ, 
CZ.1.25/3.1.00/10.00302), odpovědný řešitel: Ing.  Blanka Vykusová,  CSc., po-
skytovatel: MZe ČR

1. seminář (23.–24. 11. 2010) Zpracování ryb a kvalita jejich masa

3. seminář (19.–20. 5. 2011) vodní hospodářství a rybáři

4. seminář (18.–19. 10. 2011) Havarijní úhyny ryb – šetření, chyby a omyly.

celožiVotní VzDěláVání 
2010–2011

Vzdělávací semináře, kurzy a  studium spolufinancované Evropskou unií a  státním 

rozpočtem České republiky:

3. LETNí RyBářSKá šKOLA

Ve dnech 7.  až 28. 7. 2010 uspořáda-

la Fakulta rybářství a ochrany vod Jiho-

české univerzity již třetí ročník úspěšné 

letní rybářské školy. Přihlásilo se celkem 

11 zájemců, z toho bylo 9 studentů z vy-

sokých škol a  2 studenti ze středních 

škol. Stejně jako v  předchozím roce, 

pracovali studenti u svých „školitelů“ na 

malém výzkumném projektu a  dopole-

dne či v  podvečer se účastnili teoretic-

kých přednášek a  praktických ukázek. 

Součástí letošní letní školy byla i exkur-

ze na Pstruhařství Mlýny poblíž Vacova 

na šumavě. Přes časové omezení, dané 

trváním letní rybářské školy, si studenti 

připravili na závěr malé odborné vystou-

pení, v němž prezentovali své výsledky. 

Zajímavostí bylo, že ti, kdo absolvovali 

předchozí ročníky lrš, dokázali dobře 

navázat na dříve provedené experimen-

ty a zahrnout je do letošní práce.

4. LETNí RyBářSKá šKOLA

čtvrtá letní rybářská škola začala 

11.  července 2011. Mladí potencionální 

vědci se zapojili nejen do výzkumu la-

boratoří a  do prací na vlastních projek-

tech vedených doktorandy fakulty, ale 

bylo pro ně připraveno i  několik bloků 

přednášek z  oboru rybářství, chemie 

a  hydrobiologie. nadaní středoškolští 

a vysokoškolští studenti z celé republiky 

pracovali na tématech jako zmrazování 

rybích spermií, separace bílkovin, slože-

ní bílkovin semenné plazmy či určování 

reziduí látek využívaných jako uV filtry 

v povrchových vodách. V pátek 29. čer-

vence se odehrála obhajoba výsledků 

prací studentů letní školy na závěreč-

ném sympoziu.
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Účastníci Letní rybářské školy 2011.

Zpracovala: Ing. Blanka Vykusová, CSc.
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VyDaVatelská činnost
V letech 2010–2011 Vyšly násleDUJící titUly eDice MetoDik:

2010

FlAJšHAnS, M., rodinA, M., kAšPAr, V., 
luHAn, r., 2010. Technologie hromad-
né indukce triploidie u  lína obecného 
(Tinca tinca) v provozních podmínkách 
rybích líhní. Edice Metodik (Technolo-
gická řada), FROV JU, Vodňany, č.  106, 
19 s.

kocour, M., FlAJšHAnS, M., GelA, d., 
rodinA, M., Hulák, M., kAšPAr, V., 
linHArt, o., 2010. Metodické postupy 
při aplikaci selekčního programu za-
měřeného na zvyšování užitkovosti ryb 
v podmínkách českého rybářství. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 103, 89 s.

kortAn, J., AdáMek, Z., 2010. Determi-
nace poranění ryb kormoránem velkým 
a  ostatními rybožravými ptáky. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 100, 26 s.

linHArt, o., dZyuBA, B., BorySHPo-
letS, S., rodinA, M., 2010. Zmrazová-
ní spermatu jesetera malého (Acipenser 
ruthenus). Edice Metodik (Technologic-
ká řada), FROV JU, Vodňany, č. 101, 21 s.

rodinA, M., dZyuBA, B., BorySHPo-
letS, S., linHArt, o., 2010. Zmrazová-
ní spermatu kapra obecného (Cyprinus 
carpio L.) pro potřeby uchování geno-
fondu v  praktických podmínkách. Edi-
ce Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 102, 25 s.

SteJSkAl, V., PolicAr, t., BláHA, M., 
křišťAn, J., 2010. Produkce tržní-
ho okouna říčního (Perca fluviatilis) 
kombinací rybničního a  intenzivního 
chovu. Edice Metodik (Technologická 
řada), FROV JU, Vodňany, č. 105, 34 s.

VeJSAdA, P., VácHA, F., 2010. Senzorické 
hodnocení masa sladkovodních ryb. 
Edice Metodik (Technologická řada), 
FROV JU, Vodňany, č. 104, 25 s.

2011

Buřič, M., kouřil, J., 2011. Technologie 
chovu ryb v  recirkulačním systému 
dánského typu v  podmínkách ČR. Edi-
ce Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 115, s.

FAinA, r., MácHoVá, J., VAlentoVá, o., 
2011. Možnost řešení kritických defi-
citů kyslíku v rybničním chovu ryb po-
mocí aplikace nízké dávky superfosfá-
tu. Edice Metodik (Technologická řada), 
FROV JU, Vodňany, č. 116, 13 s.

HArtVicH, P., šPerl, J., 2011. Odchov 
střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) 
v  přírodních podmínkách pro vodní 
toky v  Národním parku Šumava. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 118, s.

kocour, M., FlAJšHAnS, M., kAšPAr, V., 
GelA, d., Hulák, M., rodinA, M., lin-
HArt, o., 2011. Metodické postupy při 
aplikaci hybridizačních programů u ryb 
v podmínkách českého rybářství. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 119,

kouřil, J., PodHorec, P., 2011. Umělý 
výtěr lína. Edice Metodik (Technologic-
ká řada), FROV JU, Vodňany, č. 113, s.

kouřil, J., PodHorec, P., SteJSkAl, V., 
PolicAr, t., křišťAn, J., droZd, B., 
2011. Optimalizace metod hormonálně 
indukované ovulace při řízené repro-
dukci vybraných hospodářsky význam-
ných teplomilných druhů ryb. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 120, s.

linHArt, o., rodinA, M., BorySHPo-
letS, S., 2011. Hodnocení čerstvého 
spermatu ryb. Edice Metodik (Techno-
logická řada), FROV JU, Vodňany, č. 114, 
26 s.

PolicAr, t., AlAVi, S., SteJSkAl, V., 
křišťAn, J., kouřil, J., 2011. Umě-
lý a  poloumělý výtěr okouna říčního 
(Perca fluviatilis L.) používaný k masové 
produkci embryí. Edice Metodik (Tech-
nologická řada), FROV JU, Vodňany, 
č. 117, s.

PolicAr, t., BláHA, M., křišťAn, J., SteJ-
SkAl, V., 2011. Kvalitní a  vyrovnaná 
produkce rychleného plůdku candáta 
obecného (Sander lucioperca) v  ryb-
nících. Edice Metodik (Technologická 
řada), FROV JU, Vodňany, č. 110, s.

rAndák, t., žláBek, V., turek, J., Velí-
šek, J., kolářoVá, J., 2011. Využití 
pstruha duhového (Oncorhynchus my-
kiss) pro účely ekotoxikologického mo-
nitoringu kvality vody. Edice Metodik 
(Technologická řada), FROV JU, Vodňa-
ny, č. 111, 25 s.

SVoBodoVá, Z., MácHoVá, J., cHlou-
Pek, P., Večerek, V., 2011. Metodický 
postup vyšetřování havarijních úhy-
nů ryb. Edice Metodik (Technologická 
řada), FROV JU, Vodňany, č. 107, 28 s.

VAVrečkA, A., VácHA, F., 2011. Zpraco-
vání a podání Žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu Rybářství. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 109, 46 s.

ZAJíc, t., MráZ, J., koZák, P., PickoVá, 
J., 2011. Možnosti produkce sladkovod-
ních ryb s vysokým obsahem omega-3 
mastných kyselin. Edice Metodik (Tech-
nologická řada), FROV JU, Vodňany, 
č. 112, 34 s.

ZuSkoVá, e., MácHoVá, J., Velíšek, J., 
GelA, d., 2011. Možnosti využití kyse-
liny peroctové v  rybářské praxi. Edice 
Metodik (Technologická řada), FROV 
JU, Vodňany, č. 109, 26 s.

bUlletin VÚrh VoDŇany

odborný čtvrtletník Bulletin VÚrH vychá-

zí pod hlavičkou Fakulty rybářství a ochrany 

vod Jihočeské univerzity v českých Budějovi-

cích (dříve Výzkumný ústav rybářský a hydro-

biologický) nepřetržitě od roku 1965. V letech 

2010 a  2011 byl vydán již 46.  a  47.  ročník. 

Vydání obou ročníků bylo financováno 

z  prostředků eu a  evropského rybářského 

fondu v  rámci projektů „Příprava a  vydání 

46.  ročníku odborného čtvrtletníku Bulletin 

VÚrH Vodňany“ (cZ.1.25/3.1.00/10.00304) 

a  „Příprava a  vydání 47.  ročníku odborné-

ho čtvrtletníku Bulletin VÚrH Vodňany“ 

(cZ.1.25/3.1.00/11.00302).
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droZd, B., 2011. Study of selected popula-
tion parameters of weatherfish Misgur-
nus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae): 
early life history and status of ploidy in 
fish from Lužnice River floodplain area 
[Studie vybraných populačních para-
metrů piskoře pruhovaného, Misgurnus 
fossilis (Cypriniformes, Cobitidae): raná 
ontogeneze a  úroveň ploidie u  ryb ze 
záplavového území Lužnice]., Ph.D. prá-
ce, FROV JU, Vodňany, 122 s.

kouBA, A., 2011. Intensification of juveni-
le crayfish culture [Intenzifikace chovu 
ráčat].,  Ph.D. práce, FROV JU, Vodňany, 
105 s.

MácHoVá, J., 2011. The role of toxicity 
tests on early life stages of fish in as-
sessing the toxicity of substances and 
preparations [Úloha testů toxicity na ra-
ných vývojových stadiích ryb při posu-
zování toxicity látek a přípravků]., Ph.D. 
práce, FROV JU, Vodňany, 105 s.

MráZ, J., 2011. Improvement of fatty acid 
composition in common carp (Cy-
prinus carpio) [Vylepšení kompozice 
mastných kyselin u  kapra obecného 
(Cyprinus carpio)].,  Ph.D. práce, FROV 
JU, Vodňany, 98 s.

li, P., 2011. Use common carp (Cyprinus 
carpio L.) sperm to study the cryoinju-
ries induced by cryopreservation [Pou-
žití spermií kapra obecného (Cyprrinus 
carpio L.) ke studiu poškození vyvola-
ných zmrazováním spermií]., Ph.D. prá-
ce, FROV JU, Vodňany, 88 s.

li, Z., 2011. Effects of residual pharmaceu-
ticals present in aquatic environment 
on fish [Vliv reziduí farmak přítomných 
ve vodním prostředí na ryby].,  Ph.D. 
thesis,  Ph.D. práce, FROV JU, Vodňany, 
112 s.

PodHorec, P., 2011. Artificial reproduc-
tion of tench (Tinca tinca L.), with an 
emphasis placed on hormonal induc-
tion of ovulation [Umělá reprodukce 
lína obecného (Tinca tinca L.), s  důra-
zem kladeným na hormonální induk-
ci]., Ph.D. práce, FROV JU, Vodňany, 75 s.

ostatní pUblikace

dVořákoVá, Z. (ed.), 2010. Biennial re-
port 2008–2009. FROV JU, Vodňany, 
124 s.

dVořákoVá, Z. (ed.), 2010. Výroční zprá-
va 2008–2009. FROV JU, Vodňany, 116 s.

Flajšhnas, M., Kašpar, V. (eds), 2010. Digital 
Imaging in Fisheries Biology (DigiFish), 
Abstract Book. FROV JU, Vodňany, 38 s.

VykuSoVá, B., dVořákoVá, Z. (edS), 
2010. XII. Ichtyologická konference, 
Sborník abstraktů. FROV JU, Vodňany, 
63 s.

PolicAr, t., BláHA, M. (edS), 2011. Di-
versification in Inland Finfish Aquacul-
ture, Abstract Book. FROV JU, Vodňany, 
137 s.

oDborné Monografie

AdáMek, Z., Helešic, J., MAršálek, B., rulík, M., 2010. Aplikovaná hydrobiologie 
(2. přepracované rozšířené vydání). FROV JU, Vodňany, 350 s.

ostatní pUblikace

žák, d.J., FlAJšHAnS, M., linHArt, o., 2011. Příběh k devadesátinám Výzkumného ústa-
vu a rybářského a hydrobiologického. FROV JU, Vodňany, 101 s.

ph.D. práce

2010

kAšPAr, V., 2010. Sperm competition in 
common carp (Cyprinus carpio) [Kom-
petice spermií u  kapra obecného (Cy-
prinus carpio)].,  Ph.D. práce, FROV JU, 
Vodňany, 82 s.

kortAn, J., 2010. Secondary losses caused 
by feeding activities of great cormo-
rant (Phalacrocorax carbo sinensis) on 
fishponds [Sekundární škody způsobe-
né potravní aktivitou kormorána vel-
kého (Phalacrocorax carbo sinensis) na 
rybnících].,  Ph.D. práce, FROV JU, Vod-
ňany, 87 s.

turek, J., 2010. Adaptability of artifically 
reared brown trout (Salmo trutta m.  fa-
rio L.) and European grayling (Thymallus 
thymallus L.) in free water condition 
[Adaptabilita uměle odchovaných ná-
sad pstruha obecného (Salmo trutta m. 
fario L.) a lipana podhorního (Thymallus 
thymallus L.) v  podmínkách volných 
vod].,  Ph.D. práce, FROV JU, Vodňany, 
103 s.

2011

BeránkoVá, P., 2011. Genotoxic potential 
of foreign substances in ecosystems of 
surface waters [Genotoxický potenciál 
cizorodých látek v  ekosystémech po-
vrchových vod].,  Ph.D. práce, FROV JU, 
Vodňany, 103 s.

BláHA, M., 2011. Molecular and morpho-
logical aspects within Acanthocyclops 
Kiefer, 1927 [Morfologické a  moleku-
lární aspekty v  rámci rodu Acanthocy-
clops Kiefer, 1927].,  Ph.D. práce, FROV 
JU, Vodňany, 65 s.

BorySHPoletS, S., 2011. Energetic and 
motility of fish spermatozoa [Energeti-
ka a motilita rybích spermií]., Ph.D. prá-
ce, FROV JU, Vodňany, 76 s.

Zpracovala: Zuzana Dvořáková.
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světa. Současný ředitel VÚrH Pavel ko-

zák předal pamětní medaili bývalému 

řediteli ústavu Janu kouřilovi. ten tuto 

cenu dostal jako vyjádření díků za ce-

loživotní výzkum zaměřený na umělou 

reprodukci ryb a především za zápal pro 

vědu a  rozvoj ústavu. druhým oceně-

ným byl bývalý rektor Jihočeské univer-

zity Václav Bůžek, jeden z prvních strůj-

ců myšlenky vzniku samostatné Fakulty 

rybářství a ochrany vod a podporovatel 

projektu Jihočeského výzkumného cen-

tra akvakultury a  biodiverzity hydroce-

nóz.

dne 18. 5. 2011 se v prostorách Alšo-

vy jihočeské galerie na zámku Hluboká 

nad Vltavou uskutečnilo slavnostní se-

tkání u  příležitosti 90.  výročí založení 

Výzkumného ústavu rybářského a  hyd-

robiologického ve Vodňanech Fakulty 

rybářství a  ochrany vod, Jihočeské uni-

verzity v  českých Budějovicích a  zahá-

jení činnosti Jihočeského výzkumného 

centra akvakultury a  biodiverzity hyd-

rocenóz (cenAkVA). Akce se zúčastnili 

významní představitelé veřejného živo-

ta, ministerstev, rybářských a  vodohos-

podářských podniků, univerzit a vědec-

ko-výzkumných institucí včetně stovky 

význačných zahraničních hostů z celého 

oslaVy 90. VÝročí VÚrh 
a zaháJení proJektU 
cenakVa na záMkU 
hlUboká naD VltaVoU
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Skupinové foto u příležitosti oslav 90. výročí VÚRH a slavnostního zahájení činnosti CENAKVA.
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U příležitosti výročí VÚRH
vydala fakulta
výpravnou publikaci
s názvem
Příběh k devadesátinám
(autoři Otomar Linhart,
Martin Flajšhans
a David Jan Žák).

Předseda Senátu ČR Milan Štěch, tehdejší rektorka JU Magdalena Hrabánková a děkan FROV JU Otomar Linhart.
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propagace froV JU 
a VÝstUpy V MéDiích

PROPAGAČNí AKTIVITy FROV Ju

Fakulta rybářství a ochrany vod klade 

od svého vzniku velký důraz na propa-

gaci. V  první řadě jde o  zvyšování po-

vědomí potenciálních studentů FroV 

Ju o  možnostech studia na fakultě 

a následném uplatnění. dalším cílem je 

obeznámení veřejné a  aplikační sféry 

o  možnostech komerční a  projektové 

spolupráce s FroV Ju. V neposlední řadě 

stojí úsilí přiblížit popularizační formou 

činnost fakulty a  vědeckých pracovišť 

laické veřejnosti. Pracovníci také propa-

gují cíle a výstupy jednotlivých projektů 

řešených na fakultě, které úzce souvisejí 

s  dalším rozvojem a  směřováním FroV 

Ju.

V období 2010–2011 fakulta pokračovala a rozšiřovala jednotný vizuální styl, který 

je součástí všech propagačních aktivit a materiálů.

Fakulta důsledně využívá všech nástrojů marketingové komunikace:

●●  Reklama: inzerce v odborných a popularizačních časopisech (Rybářství), zpra-
vodajských médiích (MF DNES, Lidové noviny), na webových serverech atd.

●●  Public Relations: tiskové zprávy, tiskové konference, pravidelná komunikace 
s médii a veřejností

●●  Propagační materiály a předměty: drobné tiskoviny, audiovizuální ma-
teriály, letáky, polepy vozidel, roll-upy, plakáty, samolepky, trička, kalendáře, 
hrnky, igelitové tašky, bloky atd.

●●  Obchod: pravidelné prodeje ryb pro zaměstnance a studenty Jihočeské univer-
zity, provozování E-shopu
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Mezi nejzajímavější patřily tyto články a reportáže:

●●  Kapr místo prášků (ČT 24, 3. 3. 2010) 
Hostem pořadu Události, komentáře byl Pavel Kozák, ředitel VÚRH.

●●  Rozhovor s Pavlem Kozákem  
(Český rozhlas – Radiožurnál, 9. 3. 2010) 
Rozsáhlé interview s ředitelem VÚRH 
o čistotě českých řek, racích 
i omega 3 mastných kyselinách.

●●  Kapři z jižních Čech a jižní Moravy obohatí život v mexických vo-
dách (květen 2010 – ČT 24, Český rozhlas ČB, Deník, Právo, Blesk, MF DNES) 
V reportážích o dovozu dvou plemen kapra obecného do Mexika vystoupili 
David Gela a Martin Flajšhans z FROV JU.

●●  Ve Vodňanech vyrůstá unikátní rybářské centrum 
(květen 2011 – Právo, Český rozhlas České Budějovice) 
Reportáže o zahájení činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury 
a biodiverzity hydrocenóz.

●●  Univerzita se pustila do staveb za miliardu korun (červen–červenec 
2011, MF DNES, Český rozhlas ČB, Právo) 
Články podrobně popisují stavitelské aktivity FROV JU 
v Českých Budějovicích a ve Vodňanech

●●  Kapr se zvýšeným obsahem omega3 mastných kyselin 
(listopad–prosince 2011 – Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Právo, 
Deník, Instinkt, Aha! ruské zpravodajské kanály atd.)

●●  Reportáž o nejsušším listopadu za posledních 206 let 
(30. 11. 2011, ČT 24) 
David Gela, vedoucí Genetického rybářského centra, 
v reportáži hovořil o nejsušším listopadu v Česku za posledních 206 let.

Účast na výstavách a veletrzích

Pro prezentaci na výstavách, veletr-

zích, seminářích či kulturních akcích 

má fakulta vytvořený mobiliář s  velko-

plošnou stěnou, informačními roll-upy, 

plakáty a lcd televizí, na které promítá 

filmy z  produkce FroV Ju. S  tímto mo-

biliářem se fakulta v  letech 2010–2011 

zúčastnila významných akcí (For Fishing 

Praha, Země živitelka české Budějovice, 

rybaření Brno, Hobby české Budějovice, 

Gaudeamus Brno, Vodňanské rybářské 

dny atd.). Velký zájem ze strany budou-

cích studentů byl i o tradiční dny otevře-

ných dveří na půdě fakulty.

POPuLARIzACE 
VýSLEDKŮ FROV Ju V MéDIíCH

V  letech 2010–2011 odvysílaly televi-

ze a  rádia několik původních reportáží 

o činnosti FroV Ju. o vědeckých výsled-

cích, studijních oborech, dnech otevře-

ných dveří, letních školách a dalších ak-

tivitách informovala také tištěná média 

a zpravodajské servery.

Rak
bahenní

Zpracoval: PhDr. Petr Kubát
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Realizujeme podle potřeby zákazníka mechanickou 
a biologickou  ltraci. 
PŘEHLED REALIZACÍ:
• Speciální mechanická  ltrace pro odchov pstruhů, kde voda obsahuje velké 
    množství hrubých nečistot.
• Recirkulační systémy pro odchovny ryb a akvaristy.
• Systémy pro odchovy candátů.
• Realizace různých typů prokysličování membránovými dmychadly, rootsovými 
    dmychadly nebo dmychadly s postranním kanálem.
• Údržba vodních toků obojživelným malotraktorem  (potoky, řeky, rybníky, vodní 
    cesty, podmáčená luka a mokřady). Seká i sbírá vodní rostliny, odsává bahenní 
    sediment. Obsahuje sadu na likvididaci úniku ropných látek.

Toxikologická laboratoř pro zkoušení 
kvality krmiva – Veterina Brno.

Filtrační zařízení k odchovu candátů.

Směšovací zařízení vody se vzdu-
chem pod tlakem – Mendelova 
univerzita v Brně. 

Mechanická  ltrace pro přívod vody 
do odchovny pstruhů.

Technologie k intenzivnímu chovu 
candátů.

Odsávání bahenního sedimentu 
– přečerpávací stanice Šakvice. 

• Mojmír Spurný • +420 608 780 880 • mojmir.spurny@post.cz 

www.  ltraceajezirka.cz 

Vše pro rybáře

Toxikologická laboratoř pro zkoušení

Filtrační zařízení k odchovu candátů

Směšovací zařízení vody se vzduS

Mechanická ltrace pro přívod vodyM

Technologie k intenzivnímu chovuT

Odsávání bahenního sedimentuO
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Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. · Kolovratská 1476 · 251 01 Říčany u Prahy
Tel/Fax: +420 323 605 454 · E-mail: eppendorf@eppendorf.cz · Internet: www.eppendorf.cz

Eppendorf a  
New Brunswick produkty

  Elektronická pipeta 
Eppendorf Xplorer®

  Eppendorf zkumavka 
Safe-Lock

 Hlubokomrazící boxy 
New Brunswick

 Eppendorf centrifugy

 CO2 inkubátory 
 Třepačky
 Mikromanipulátory
 Mikroinjektory
 Mikrokapiláry
 Elektroporátory 
 Elektroporační kyvety
 Komůrky pro buněčnou fúzi 
 Fermentory / bioreaktory

 Hlubokomrazící boxy
 Centrifugy 
 Vakuové koncentrátory
 Thermomixery
  PCR přístroje a spotřební materiál 
 Fotometry
 Eppendorf zkumavky a destičky
 Kyvety
 epServices

 Manuální pipety
 Elektronické pipety
 Dávkovače
 Byrety
 Automatické pipetovací stanice
 Pipetovací špičky, LoRetention
 Zkumavky Safe-Lock, LoBind® 
 Combitips
 Kalibrační software

 

S námi do Vašich laboratoří vstoupí: spolehlivost, preciznost, ergonometrie a ekologický přístup
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Part of Thermo Fisher Scientific

Pro svou práci volte kvalitu!

www.thermofisher.cz

Firma Fisher Scientific s.r.o. je českou pobočkou mezinárodní 
společnosti Thermo Fisher Scientific, která je největším světovým 
dodavatelem laboratorní techniky a vybavení laboratoří

• Ochranné prostředky, dezinfekce
• Laboratorní sklo a porcelán
• Přístroje pro ohřev a chlazení
• Drobné pomůcky z plastů a pryže
• Přístroje pro mechanické operace
• Chromatografické potřeby
• Zařízení pro dávkování kapalin
• Filtrační zařízení a materiál
• Měřící přístroje
• Zařízení pro úpravu vody
• Laboratorní nábytek
• Aparatury
• Chemikálie a rozpouštědla

Fisher Scientific, spol. s r. o.
Kosmonautů 324
530 09 Pardubice

Telefon: 466 798 230
Fax: 466 435 008

e-mail: info.cz@thermofisher.com

www.thermofisher.cz
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AQUA 2012
Světové sympozium v Praze

1. 9 až 5. 9. 2012, Kongresové centrum
•	 	 	 Jak	chovat	ryby,	korýše,	měkkýše	či	pěstovat	řasy	v	různých	
	 	 	 klimatických	pásech	a	na	všech	kontinentech?
•	 	 	 Jak	produkovat	dostatek	kvalitních	výrobků	rybářství	pomocí	
	 	 	 moderních	a	k	životnímu	prostředí	šetrných	výrobních	postupů?

Rybářská výstava a Freshwater Farmers´ Day
Sympozium	doplní	rybářská	výstava.	Na	ní	představí	výrobky	a	služby	přední 
světové i české organizace	zabývající	se	chovem	vodních	organismů,	produkcí	
léčiv	a	krmiv,	vývojem	technologií,	vzděláním	a	vědou	v	oboru	rybářství.	Součás-
tí	je	i	seminář	Freshwater	Farmers´	Day	v úterý 4. září	od 10:30 hodin.	Akce	

je	 určená	 všem	 chovatelům	
sladkovodních	ryb	a	zájemcům	
o	aplikovaný	rybářský	výzkum.

www.was.org

www.frov.jcu.cz
www.easonline.org

rekonstrukce jezu Doksany
zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů

protipovodňová opatření Terezín         protipovodňová opatření Bohušovice

Povodí Ohře, státní podnik,  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  tel.: 474 636 111,   e-mail: poh@poh.cz,   www.poh.cz

hospodaříme s vodou

zajišťujeme odstraňování povodňových škod

provádíme rekonstrukce zařízení

připravujeme protipovodňová opatření



Výroba krmiv spol. s r.o.

Stříbrné Hory

výroba krmiv spol. s r.o. nabízí krmné směsi pro ryby.
jedná se o ucelenou škálu, která je rozdělena do tří skupin.

 ●  KRmNé SměSi O VYššÍ pRODUKčNÍ účiNNOSTi: 
kp top 22%nl, kp1 + 18%nl, kp2 + 15%nl

 ●  KRmNé SměSi O STANDARDNÍ účiNNOSTi : 
kp1 18%nl, kp2 15%nl, kp konDiční

 ●  KRmNé SměSi S NeTRADičNÍm zDROjem BÍLKOViN: 
kp18%nl-řepka kp18%nl-len

Kategorie krmných směsí s netradičním zdrojem bílkovin vedou k vhodnějšímu profilu mast-
ných kyselin, jsou ekonomicky výhodné a dlouhodobě udržitelné. Mimo to zaručují uspoko-
jivý růst, dobrý zdravotní stav a vysokou kvalitu finálního produktu. Při sestavování těchto 
krmných směsí jsme věnovali hlavní pozornost výběru surovin a nutričním požadavkům pro 
jednotlivé kategorie kapra, kdy pro dosažení vysoké produkce jsme se zaměřili na:

 ● obsah dusíkatých látek, škála krmiv od 15 do 22% NL,

 ● obsah energie – použití kvalitních rostlinných olejů,

 ● dotaci aminokyselin

 ●  povýšení hladiny vitamínů (A, D3, e, chráněný vit. C – pro svou stabi-
litu při granulaci, vitamíny skupiny B)

 ● vyšší zásobení cholinem

 ● minerální výživu – zejména zásobení fosforem

 ● aroma (atraktivnost přijímané potravy)

společnost výroba krmiv spol. s  r.o. spolupracuje s  předními odborníky na výživu ryb z  MZLu 
v Brně – katedry rybářství a hydrobiologie a z výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologické-
ho ve vodňanech.

Stříbrné Hory 64, 582 22 přibyslav
tel: 569 482 302, fax: 569 482 302

e-mail: krmivash@volny.cz






