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1. Cíl 
 
1.1. Co je cílem pilotního projektu  

 

Cílem projektu je začlenit inovativní technologii preventivně - terapeutických koupelí 

do chovného procesu s důrazem na snížení až eliminaci nadstavbové stresující manipulace, 

která byla doposud při provádění koupelí nevyhnutelná. Cílem inovovaných chovatelských 

postupů se mají snížit ztráty ryb vzniklé z důvodu neřešených infekcí (plísněmi, bakteriemi, 

parazity, viry) nebo z důvodů dlouhotrvajícího oslabení ryb. Takto následně dojde ke zvýšení 

efektivity chovného procesu. Navržená technologie by se měla plně začlenit do stávajícího 

chovného procesu, neměla by zatěžovat vodní prostředí a negativně ovlivňovat zdravotní stav 

ryb. V případě úspěšné realizace záměru projektu bude nová technologie aplikovatelná i u 

dalších subjektů, a tudíž bude využitelná i pro širší chovatelské spektrum. 

 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 
Inovativnost projektu spočívá v zavedení takových léčebně-terapeutických postupů, 

které budou lépe chránit ryby před působením patogenních agens, nebo budou onemocněním 

přímo předcházet. Inovativní je použití preventivního léčiva rovnou při úkonech v provozu 

běžně prováděných, jakými jsou transport ryb nebo přikrmování ryb na rybnících. Námi 

předložený postup eliminuje nadstavbovou stresovou manipulaci s rybami. Cílem má být 

vytvoření takové technologie, která bude co nejméně invazivní a plně začlenitelná do 

stávajících chovných postupů a aplikovatelná pro další chovy. 

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 
 
Na trhu je velmi malé množství odzkoušených léčiv určených pro aplikaci k rybám. 

Většina z nich při použití podléhá složité evidenci a často ani nesplní očekávaný efekt. 

Přípravky na bázi KPO se již řadu let v rybářských subjektech používají k desinfekci a 

v nižších koncentracích je lze použít i jako preventivního léčiva, které se rychle rozloží a 

v prostředí nezanechává problematická rezidua. Začlenění tohoto preventivně-terapeutického 

léčiva do standartních úkonů prováděných během chovného procesu výrazně zefektivní celý 

chovný proces a minimalizuje používání dalších nedostatečně odzkoušených přípravků na 

potlačení infekčních onemocnění ryb.  
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2. Úvod 
V rámci pilotního projektu byla testována technologie chovu kapra obecného a amura 

bílého s využitím postupu založeného na preventivní aplikaci kyseliny peroctové do vodního 

prostředí a při transportu „na bedny“ za účelem snížení ztrát ryb v průběhu chovného procesu. 

Z dosavadních výsledků se kyselina peroctová jeví jako vhodný preventivně terapeutický 

prostředek pro ošetření jiker a ryb v boji proti ektoparazitům, bakteriím a plísním. 

Technologie byla přizpůsobena konkrétním podmínkám daného chovného zařízení s možnou 

aplikovatelností v dalších podobně zaměřených odchovnách ryb.  

 

Zusková, E., Máchová, J., Velíšek, J., Gela, D., 2011. Možnosti využití kyseliny peroctové 
v rybářské praxi. FROV JU Vodňany, Edice Metodik, č. 109, 26 s. 

Pedersen, Lars-Flemming; Meinelt, Thomas; Straus, David L. 2013: Peracetic acid 
degradation in freshwater aquaculture systems and possible practical implications. 
Aquacultural Engineering, 53, 65-71.     

Kolářová, J., Svobodová, Z., 2009. Léčebné a preventivní postupy v chovech ryb. Edice 
Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 88, 29 s. 

Kitis, M., 2004. Disinfection of wastewater with peracetic acid: a review. Environment 
International, 30, 47−55. 

  
 
 

3. Metodiky a výsledky 
 

V laboratorních podmínkách výzkumného subjektu FROV VÚRH Vodňany byly 

provedeny tyto testy:  

 

3.1. Test akutní toxicity  
 

Metodika:  

Test akutní toxicity byl proveden na plůdku amura bílého o průměrné délce 9,2 cm a 

průměrné hmotnosti 30,2 g. Jako testovaná látka byl použit přípravek Persteril 36 (výrobce 

Eurošarm s.r.o.) s účinnou látkou kys. peroctovou (36%). Test byl prováděn dle směrnic 

OECD v  laboratoři akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pro testy akutní 

toxicity na vodních organismech. Metodicky bylo postupováno podle standardního 

operačního postupu, který vychází z normy: ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení 

akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby/(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan 
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(Teleostei, Cyprinidae)/ Část 2: Obnovovací metoda a OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test. 

Stanovení letální koncentrací (LC50) bylo provedeno probitovou analýzou s využitím 

počítačového programu EKO-TOX 5.1 (Ingeo Liberec, ČR). 

 

Výsledky: 

Na podkladě výsledků provedeného testu akutní toxicity lze říci, že amur bílý je vůči 

Persterilu srovnatelně citlivý jako kapr obecný. Z  hlediska speciálních rizik lze pak přípravek 

Persteril 36 dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 389/2008 Sb. označit větou R51: toxický 

pro vodní organismy 1 mg/l < LC50 (EC50, ErC50) ≤ 10 mg/l.  

Výsledky testů akutní toxicity jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab.1: Výsledek testu akutní toxicity na plůdku amura bílého (doplněný i o další důležité 
organismy testované v předchozích letech).  

Test Testovaný organismus Metoda Výsledek testu 
(mg/l KPO) 

Test akutní toxicity Ctenopharyngodon idella SOP 01 
Základní test 

96hLC50 = 4 
 

Test akutní toxicity Poecilia reticulata SOP 01 
Základní test 96hLC50 = 7 

Test akutní toxicity 
 

Cyprinus carpio 
SOP 01 

Základní test 

 
96hLC50 = 4 

 

Akutní imobilizační test 
 

Daphnia magna Straus SOP 02 
Základní test 48hEC50 = 2 

 

U amura a kapra byl testováním zjištěn poměrně nízký terapeutický index KPO 

vyjadřující měřítko bezpečnosti léčiva. Terapeutický index je poměr dávky léčebného činidla, 

která vyvolává léčebný účinek, k dávce způsobující úhyn. Je výhodné mít u léčiva co nejvyšší 

terapeutický index; jinak řečeno, aby práh toxicity byl co nejvyšší oproti účinné léčebné 

dávce, a tím se minimalizovaly negativní účinky náhodného předávkování. Z tohoto důvodu 

je při aplikaci léčebných koncentrací KPO nutné přesně dodržovat stanovené terapeutické 

dávky a pro jejich naměření používat kalibrované odměrné nádoby.  

Příloha 1: Protokol testu toxicity 
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3.2. Posouzení stability kys. peroctové (KPO) v přípravku Persteril 36 ve vztahu 
k organickému zatížení vody a její teplotě 
 

Metodika: 

Byl proveden pokus zaměřený na sledování stability kys. peroctové v přípravku 

Persteril 36 v závislosti na kvalitě (zejména na množství organických látek) a teplotě vody. 

K testu byla použita destilovaná a vodovodní voda (jako vody s minimálním organickým 

zatížením). Vzorky vody pro test byly odebrané z rybníků Hánovec, Březinka a Topělecký 

(jako vzorky vody vykazující běžné organické přirozené zatížení). Základní parametry kvality 

vody jsou uvedeny v tabulce 2. Pokus probíhal ve dvou teplotních režimech (11 – 15 °C a 21 

°C). Koncentrace kys. peroctové měřena reflektometrickou metodou pomocí přístroje 

Reflectoquant® s rozsahem měření 1 – 22,5 mg/l KPO.  

KPO byla dávkována do 1 litru příslušného vzorku vody ve formě vodného roztoku 

(zásobní roztok) připraveného z Persterilu 36 a destilované vody. Koncentrace KPO 

v zásobním roztoku činila 1 g/l (tj. 1 mg v 1 ml). Tento roztok byl dávkován tak, aby 

počáteční koncentrace KPO činila 6 mg.l-1. Připravené nádoby s jednotlivými vzorky vody 

byly vytemperovány na požadované teploty. Nádoby s požadovanou nižší teplotou vody byly 

umístěny do vodní lázně a teplota vody se zde pohybovala v rozmezí 11 – 15 °C. Nádoby 

s vodou o vyšší teplotě byly ponechány při laboratorní teplotě a teplota vody zde činila 21 °C. 

Bezprostředně po nadávkování zásobního roztoku byla kontrolována koncentrace KPO (čas 0) 

a poté bylo provedeno 6 analýz v hodinových intervalech, dále byly provedeny analýzy po 6 

hodinách (12 hodin po zahájení testu) a závěrečné analýzy byly provedeny po dalších 11 

hodinách (tedy 23 hodin po zahájení testu). Výsledky měření jsou uvedeny v grafech 1 a 2, 

kde jsou zaznamenány změny koncentrací KPO v jednotlivých druzích vody při rozdílných 

teplotách a dále v grafech č. 3 až 7, kde jsou porovnány koncentrace KPO zjištěné u 

jednotlivých druhů vod při rozdílných teplotách. 

 

Tab. 2: Základní parametry kvality vzorků vody použité v testu. 
Původ vzorků vody NH4

+-N 
(mg/l) 

Pcelk. 

(mg/l) 
CHSKMn 

(mg/l) 
BSK5 

(mg/l) 
vodovodní < 0,02 0,1 0,6 - 
rybník Top ělecký 0,32 0,37 15,7 16,8 
rybník Hánovec 0,33 0,25 17,3 15,4 
rybník B řezinka 0,37 0,27 18,9 17,1 
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Graf 5: Koncentrace KPO  (mg/l)       ve  

vodě  r. Březinka v průběhu  23 h při 

rozdílných teplotách 

teplota vody

11 - 15 °C

teplota vody

21 °C
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Graf 6: Koncentrace KPO  (mg/l) ve  

vodě r. Hánovec v průběhu  23 h při 

rozdílných teplotách 

teplota vody

11 - 15 °C

teplota vody

21 °C
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Graf  7: Koncentrace KPO (mg/l) ve  vodě r. 

Topělecký v průběhu  23 h při rozdílných 

teplotách 

teplota vody

11 - 15 °C

teplota vody

21 °C

 

Výsledky: 

Z předložených výsledků je zřejmé, že teplota vody, právě tak jako zatížení vody 

organickými látkami, hrají ve stabilitě KPO svou roli. V případě použití destilované a 

vodovodní vody (tedy vod s prakticky nulovým organickým zatížením) a při nižší teplotě, 

došlo v průběhu prvních třech hodin k poklesu koncentrace KPO o 17 až 25 %, zatímco 

v případě použití rybničních vod činil tento pokles 30 až 40 %. V následujícím období již 

pokles koncentrace KPO v destilované a vodovodní vodě nebyl příliš výrazný a na konci testu 

činil 44 až 50 %. V rybničních vodách klesl obsah KPO o 82 % (rybník Březinka) a 

v ostatních dvou vzorcích vod (rybník Hánovec a Topělecký) klesla koncentrace KPO pod 

mez stanovitelnosti metody (tedy pod 1 mg/l).  

Obdobný vývoj byl zaznamenán v sérii testů prováděných při vyšší teplotě vody s tím 

rozdílem, že pokles koncentrace KPO byl rychlejší. V případě rybníků Topělecký a Hánovec 

došlo k poklesu koncentrace KPO pod mez stanovitelnosti již po 12 hodinách trvání pokusu a 

ve vzorku z rybníka Březinka byl zaznamenán v tomto období pokles o více než 70 %. 

V destilované a vodovodní vodě výše poklesu nepřekročila 35 %.  
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Závěr :  

V případě aplikace KPO do vody organicky zatížené (a s organickým zatížením vody 

je nutno při koupelích ryb zcela jistě počítat) a při vyšší teplotě, je nutno po třech až 5 

hodinách počítat s výrazným (téměř polovičním) poklesem koncentrace KPO. Abychom 

koncentraci udrželi na požadované výši, je třeba KPO do lázně dodávat alespoň v  20% výši 

původní dávky ve 3 až 5 hodinových intervalech podle teploty vody.  Samozřejmě, ideálním 

řešením by bylo mít k dispozici kit na stanovení KPO a její koncentraci v lázni průběžně 

kontrolovat.  

 

 

3.3. Testování úbytku kys. peroctové (KPO) ve vodě s přítomností ryb 
 

Metodika: 

Při koupelích ryb v KPO je nutno počítat s tím, že provzdušňování a přítomnost ryb 

(přítomnost organických látek) urychlují rozklad KPO. Pro představu, jak se podílí kvalita 

vody použité ke koupeli a množství ryb v nádrži na rychlosti změn koncentrace kyseliny 

peroctové v lázni, byly provedeny 2 pokusy: 

1) Do akvária s objemem vodovodní vody 20 litrů (t = 21 °C) bylo nasazeno 20 ks plůdku 

kapra o kusové hmotnosti 5 – 11 g/ks. Voda v akváriu byla během koupele provzdušňována. 

2) Do akvária s objemem 20 litrů mírně organicky zatížené vody (CHSKMn = 11,4 mg/l, t = 

21 °C) bylo nasazeno 20 kusů kapra o kusové hmotnosti 5 – 11 g/ks. Při zjištěném poklesu 

koncentrace kyseliny peroctové byla její koncentrace navyšována přídavkem zásobního 

roztoku připraveného z Persterilu 36 . 

 

Výsledky: 

Dosažené výsledky potvrzují, že stabilita KPO velmi úzce souvisí s kvalitou použité 

vody a hustotou ryb, které jsou ošetřovány. Situace popisovaná v bodě 1 je velmi blízká 

reálným podmínkám. Naměřené koncentrace KPO v průběhu pokusů jsou uvedeny 

v tabulkách 3 a 4 a znázorněny v grafu 8.   
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Tab.3: Pokles koncentrace KPO ve vodovodní vodě a vodě s přítomností ryb 

Čas 
koncentrace kyseliny peroctové (mg/l) 

akvárium bez ryb 20 ks plůdku kapra 

0 1,25 1,25 

1 1,25 1,25 

3,5 0,8 0,8 

5,5 0,6 0,6 

9 0,3 0,3 

22 stopy (<0,1) 0 

 

 

 

Tab.4: Pokles koncentrace KPO v mírně organicky zatížené vodě s přítomností ryb (do 20 
litrů nasazeno 20 ks plůdku kapra) a s přídavky KPO 

čas koncentrace KPO (mg/l) 

0 1,5 

3 0,3 

přídavek kyseliny peroctové 

3 1,5 

4 1,25 

5 1 

6 0,6 

přídavek kyseliny peroctové 

6 1,5 

10 0,15 
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Graf 8: Pokles koncentrace KPO v různých modelových situacích  

  

 

Závěr: 

Pro udržení zvolené terapeutické koncentrace v lázni je nutno ve velmi krátkých 

intervalech (min. 1 – 2 hodinových) doplňovat do lázně zásobní roztok KPO – ideálně 

polovinu počáteční terapeutické koncentrace.  

Při provádění koupele, kde se použije voda s minimálním organickým zatížením 

(vodovodní), postačuje kyselinu peroctovou (polovinu terapeutické dávky) doplňovat ve 4 až 

5 hodinových intervalech. 

 

3.4. Testy vyhodnocování vlivu KPO na plůdku amura bílého pomocí 
hematologických a biochemických parametrů a na podkladě histopatologického 
vyšetření žaber, kůže a jater.  
 

Metodika: 

Test probíhal v akvarijní místnosti VÚRH Vodňany. Celkem 45 amurů o průměrné 

hmotnosti 21,9±4,4 g, bylo rozděleno do šesti skupin po 8 rybách a umístěno do 100 l akvárií. 

Po převozu do akvarijní místnosti VÚRH byly ryby po dobu 14ti dní aklimatizovány v čisté 

vodě a přikrmovány komerční směsí pro amury v dávce 3,5% hmotnosti ryb. Polovina objemu 

vody byla denně měněna, přičemž teplota vody se pohybovala v rozmezí 13,3-15,4°C. 

Aearace byla zabezpečována kontinuálním přísunem vzduchu prostřednictvím vzduchovacích 

kamínků. Koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě během testu neklesla pod 78%. Po 

uplynutí aklimatizační doby se ryby přestaly krmit a bezprostředně po výměně vody byla do 
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pokusných akvárií (skupiny P1 a P2) aplikována 2x denně (8:00 a 20:00) kyselina peroctová 

(ve formě 36% Persterilu, výrobce Eurošarm) dle následujícího schématu: 

skupina K (kontrola): 0 mg/l KPO 

skupina P1 (pokus 1): 1 mg/l KPO 

skupina P2 (pokus 2): 3 mg/l KPO  

Pro testované koncentrace KPO byly připravovány naředěné zásobní roztoky, které se 

pak dávkovaly podle potřeby. Zásobní roztok Persterilu 36 se připravil tak, že se 2,85 ml 

Persterilu 36 doplnilo do 1000 ml vodou.  

Po 10 dnech aplikace byla rybám z ocasní cévy (vena caudalis) odebrána krev za 

použití heparinizované injekční stříkačky a následně byly ryby usmrceny. Odebraná krev byla 

zpracována na:  

• Hematologické vyšetření, kterým byly stanoveny následující parametry: počet erytrocytů 

(RBC), počet leukocytů (WBC), množství hemoglobinu (Hb), hematokrit (PCV), střední 

barevná koncentrace (MCHC), střední obsah hemoglobinu v erytrocytu (MCH) a střední 

objem erytrocytu (MCV). Analýzy byly prováděny podle Jednotných metod 

hematologického vyšetřování ryb (Svobodová a kol., 1991). 

• Biochemické vyšetření krevní plazmy získané odstředěním krve v odstředivce 

Microcentrifuge MPW-55 při 14 000 otáčkách po dobu 3 minut. Separovaná plazma byla 

do doby biochemické analýzy uložena v mrazícím boxu při teplotě -80°C. Biochemické 

indikátory byly stanoveny na biochemickém analyzátoru VETTEST 8008 (IDEXX 

Laboratories Inc. U.S.A., firmy Medisoft). Přístroj pracuje na principu suché chemické a 

kolorimetrické analýzy. Vyhodnocení probíhá na selektivních testovacích discích (Multi 

– laier film slides, Kodak), laserovým čtením bar kódů. Stanoveny byly následující 

biochemické parametry: glukóza (GLU), celkové bílkoviny (TP), 

aspartátaminotransferáza (AST), alaninaminotransferáza (ALT), kreatinkináza (CK) a 

laktátdehydrogenáza (LDH).  

• Dále bylo provedeno histologické vyšetření, kdy na konci pokusu byly všem rybám 

odebrány vzorky žaber, kůže a jater. Vzorky byly ihned po odběru fixovány v 10% 

formaldehydu, poté odvodněny a zality do parafínu. Z parafínových bločků byly 

zhotoveny řezy a obarveny hematoxilínem – eozínem. 

Statistické vyhodnocení výsledků hematologického a biochemického vyšetření 

kontrolní a pokusných skupin bylo provedeno analýzou variance počítačového programu 
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STATISTICA verze 12.0 pro Windows (StatSoft) a byly zde vyhodnoceny statisticky 

významné rozdíly na hranici významnosti (p<0,05 a p<0,01).  

 

Výsledky: 

Mortalita 

V kontrolní skupině a skupině P1 nedošlo během testu k žádným úhynům. Naproti 

tomu ve skupině P2 došlo druhý den aplikace k úhynu většiny ryb – přežily pouze 2 ryby, 

které aplikaci KPO v koncentraci 3 mg/l vydržely až do konce testu. Vzhledem k malému 

počtu přeživších ryb ve skupině P2, nebyly u této skupiny prováděné hematologické a 

biochemické analýzy dále statisticky zpracovány.  

 

Hematologické vyšetření 

Ve skupině P1 a zbytku ryb ze skupiny P2 nedošlo v porovnání s kontrolou ke 

statisticky významným (p<0,05) změnám v hematologických ukazatelích (tabulka 5). 

 

Tab. 5: Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot hematologických ukazatelů u 
amura. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K, pokusná skupina P1 a P2. 
Ukazatele jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná odchylka. Indexy 
a,b charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (p<0,05). 
 
Hematologický 

ukazatel 
Jednotky Kontrola P1 (1 mg/l) P2 (3 mg/l) 

RBC T/l 2,20 ± 0,13a 2,32 ± 0,51a 1,95 ± 0,08 

WBC G/l 42,56 ± 7,45a 37,94 ± 7,15a 29,25 ± 4,75 

PCV l/l 0,31 ± 0,03a 0,32 ± 0,02a 0,30 ± 0,01 

Hb g/l 66,99 ± 9,18a 65,56 ± 7,22a 63,02 ± 8,24 

MCV fl 142,02 ± 13,41a 142,10 ± 30,32a 155,34 ± 5,09 

MCH pg 29,63 ± 4,34a 28,84 ± 7,55a 32,20 ± 2,90 

MCHC l/l 0,22 ± 0,03a 0,21 ± 0,02a 0,21 ± 0,03 

 

Biochemické vyšetření 

Ve skupině P1 (1 mg/l KPO) došlo ke statisticky významným změnám ve třech 

biochemických ukazatelích, kterými byly aspartátaminotransferáza (AST), kreatinkináza (CK) 
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a laktátdehydrogenáza (LDH) (Tabulka 6). Všechny tyto tři ukazatele byly statisticky 

významně zvýšené (p<0,01). Grafické znázornění změn je uvedeno v příloze 2. 

 

Tab. 6: Výsledková tabulka s rozsahem naměřených hodnot biochemických ukazatelů u 
amura. V tabulce jsou znázorněny kontrolní skupina ryb K a pokusná skupina P1. Ukazatele 
jsou vyjádřeny hodnotou průměru v dané skupině ± směrodatná odchylka. Indexy a,b 
charakterizují shodu nebo rozdílnost hodnot mezi skupinami (P<0,05).  
 
Biochemický ukazatel Jednotky Kontrola P1 (1 mg/l) 

GLU  mmol/l 3,21±0,83a 2,87±0,42a 

TP  g/l 29,0±4,5a 28,3±2,7a 

AST  U/l 93,0±24,0a 158,3±30,27b 

ALT  U/l 18,8±6,8a 23,5±8,0a 

CK  U/l 576,3±101,7a 1160±232,7b 

LDH  U/l 1780±821a 2837,5±366,8b 

 

Histologické vyšetření 

Histologické změny byly zaznamenány zejména na kůži a žábrách obou pokusných 

skupin. Na kůži bylo pozorováno výrazné zmnožení a zvětšení pohárkových buněk (viz. foto 

1). Na histologických preparátech žaber byly pozorovány četné drobné krváceniny, fúze 

primárních žaberních lístků, degenerace sekundárních lamel a odtržení epitelových buněk 

žaberní tkáně. Změny na žábrách byly pozorovány jak u kontrolních, tak i pokusných skupin.   

 
Foto 1: Histologické změny na kůži po aplikaci KPO v dávce 1 mg/l. Šipky poukazují na 
zvětšené pohárkové buňky.  Barveno HxE, zvětšení 400x . 
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Závěr:  

Vysoká mortalita ryb ve skupině P2, způsobená kyselinou peroctovou v koncentraci 3 

mg/l naznačuje, že zvolená terapeutická dávka kyseliny peroctové měla velmi blízko k letální 

dávce pro amura bílého (Ctenopharyngodon idella). Při expozici kyselině peroctové ryby 

pravděpodobně potřebovaly zvýšit množství hlenu k ochraně svého těla. Hlen je tvořen mucinem 

v pohárkových buňkách, proto došlo k jejich zmnožení a zvětšení objemu v reakci na obranu před 

kyselinou peroctovou. Změny na žábrách lze přičíst působení protozoálních parazitů, kteří byli 

v histologických preparátech diagnostikováni v kontrolní i pokusné skupině. Zjištěné patologické 

změny jsou mírné a dá se předpokládat, že po ukončení léčby se změněné struktury navrátí do 

fyziologického stavu. Veškeré zjištěné změny biochemických ukazatelů se, i přes odchylky od 

kontrolní skupiny, pohybovaly ve fyziologickém rozmezí a lze tedy konstatovat, že testované 

aplikační schéma nižší koncentrace KPO (P1 - 1mg/l) nemá výraznější negativní vliv na 

zdravotní stav amura bílého a lze ji proto k léčbě doporučit. 

Příloha 2: Grafická znázornění změněných biochemických ukazatelů 

 

 

V provozních podmínkách rybářství Blatenská ryba, spol. s r. o. byly provedeny tyto testy: 

 

3.5. Technologie preventivních koupelí v KPO při transportu ryb a jejich 
sledování v po-transportním období (14 dní od aplikace) 
 

Metodika:  

Testování probíhalo opakovaně 3x v období jaro-podzim 2014 na vývojových 

kategoriích kapra obecného (K1, K2, K3). K1 byl odloven v říjnu, K2 v květnu a K3 v říjnu 

2014. Do 2 přepravních beden byla aplikována KPO v koncentraci 1,5 mg/l, následně byly po 

výlovu na bedny umístěny ryby příslušné odlovené kategorie, které byly po dobu přepravy 

(cca 60-90 min) vystaveny účinkům KPO (pokusné skupiny). 2 transportní bedny byly 

ponechány na vodě bez přídavku KPO, a tudíž sloužily jako kontrolní. Parazitární prevalence 

a intenzita byla vyhodnocována parazitárním vyšetřením vždy u 20 ks ryb (10 ryb z každé 

bedny) v porovnání s kontrolní neléčenou, stejným způsobem transportovanou, skupinou ryb 

(20 ks).  

Dále byly ryby (K2 z ryb. Hánovec velký) z pokusné a kontrolní skupiny (2x 150 kg) 

umístěny do dvou sádek o objemu 2,4 m3 a kontinuálním přítokem vody 0,5 l/s. Sádky byly 
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odděleny ocelovými mřížemi zamezujícími přestupu ryb. Ryby byly po dobu 14 dní 

sledovány a byla vyhodnocována zejména mykotická prevalence a mortalita kontrolních a 

pokusných ryb se zaměřením na vyhodnocení protektivních účinků aplikované KPO.  

 

Výsledky: 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 7 (kůže) a 8 (žábry). 

Kategorie K1 - na kůži i žábrách došlo k významnému poklesu intenzity infekce 

způsobené parazity Trichodina spp. a Apiosoma spp. V případě vyšetření žaber se výrazně 

snížila (až o 50%) i prevalence výskytu těchto parazitů. U nalezených žábrohlístů 

(Gyrodactylus spp., Dactylogyrus spp.) a kapřivce (Argulus spp.) se i vzhledem k primárně 

nízkému napadení léčebný efekt aplikované KPO neprokázal.  

Kategorie K2 - u této kategorie byla u kontrolní i pokusné skupiny zjištěna nízká 

parazitální intenzita a prevalence. Výsledky zde pouze naznačují pozitivní efekt KPO na 

eliminaci protozoálního parazita Trichodina spp. 

Kategorie K3 -  shodně jako u K1 zde na žábrách i kůži došlo k významnému poklesu 

intenzity (až o 2 stupně v případě kůže) a prevalence (až o 60% v případě kůže) infekce 

způsobené parazitem Trichodina spp. U nalezených žábrohlístů (Gyrodactylus spp., 

Dactylogyrus spp.) není léčebný efekt aplikované KPO prokazatelný.  

 

Tab. 7: Průměrné hodnoty parazitární prevalence a intenzity na kůži vyšetřených ryb. 
Protozoální parazité značeni červeně. 

Kategorie 
ryb 

Název parazita 
Intenzita (stupeň 1-4) Prevalence (%) 
Kontrola  Pokus Kontrola  Pokus 

K1 
 

Trichodina spp. 
Apiosoma spp. 
Gyrodactylus spp. 
Argulus spp. 

2,2 
2,8 
1 
1 

1,2 
1,1 
1 
- 

100 
90 
10 
10 

90 
90 
10 
- 

K2 
 

Trichodina spp. 
    Ichthiophthirius 

multifiliis     
Gyrodactylus spp. 

1 
1 
 
1 

1 
- 
 
1 

60 
10 
 

40 

30 
- 
 

50 
K3 

 
Trichodina spp. 
Gyrodactylus spp. 

2,1 
1 

- 
- 

60 
20 

- 
- 
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Tab. 8: Průměrné hodnoty parazitární prevalence a intenzity na žábrách vyšetřených ryb. 
Protozoální parazité značeni červeně. 

Kategorie 
ryb 

Název parazita 
Intenzita (stupeň 1-4) Prevalence (%) 
Kontrola  Pokus Kontrola  Pokus 

K1 

Trichodina spp. 
Apiosoma spp. 
Gyrodactylus spp. 
Dactylogyrus spp. 

2,3 
2,4 
1,3 
- 

1 
3 

1,3 
1 

90 
50 
40 
- 

40 
30 
30 
30 

K2 
Trichodina spp. 
Gyrodactylus spp. 
Eudoplozoon nip.   

1,8 
1 
1 

1 
1 
1 

90 
30 
30 

80 
20 
20 

K3 
Trichodina spp. 
Gyrodactylus spp. 
Dactylogyrus spp. 

2,2 
1,3 
1,3 

1,4 
1,5 
1,2 

50 
50 
60 

30 
60 
60 

 

Z výsledků je patrné, že aplikace KPO u všech vývojových kategorií kapra snížila 

intenzitu a prevalenci výskytu nalezených jednobuněčných parazitů. U nalezených 

vícebuněčných parazitů se pozitivní vliv KPO na jejich eliminaci neprokázal. 

Ryby (K2), které byly po dobu 14 dnů umístěné na sádkách Blatná, vykazovaly 

bezprostředně po vysazení silnou únikovou reakci, skákaly proti přítoku a narážely do krycího 

pletiva, čímž si již zpočátku sledovací doby přivodily četné oděrky v oblasti hlavy a hřbetu. I 

přes pohotové snížení hladiny vody, jako prevenci před dalším zraňováním, většina ryb v 

 průběhu sledovací doby silně zaplísnila. Přítoková voda z řeky Lomnice bývá značně 

zabahněna, a je tedy bohatá na plísňové spory. V průběhu 14 denní pozorovací doby uhynul 

v pokusné a kontrolní skupině ryb téměř shodný počet ryb (84 pokusných x 85 kontrolních). 

Rovněž parazitárním vyšetřením bylo u obou skupin zjištěno srovnatelné napadení parazity, 

tudíž test již nebyl u dalších vývojových kategorií kapra (K1 a K3) opakován. Z testu 

vyplývá, že protektivní efekt koupele v KPO je jen krátkodobý a vzhledem k organicky 

zatížené přítokové vodě a četným kontaminujícím organismům vyskytujícím se ve vodě 

přítokové (spory plísní, cysty a vajíčka parazitů, rezistentní bakterie) dojde bez četnějšího 

opakování koupelí v KPO k rychlé reinfekci ryb.    

Příloha 3: fotodokumentace 
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3.6. Test účinnosti KPO na plíseň Saprolegnia parasitica a parazitální osídlení 
u kapra 
 

Metodika: 

Celkem 100 ks ryb infikovaných plísněmi bylo rozděleno do dvou kádí o objemu 500 

l. 10 ryb bylo před aplikací parazitárně vyšetřeno. Kádě byly provzdušňovány dmychadly a 

zabezpečeny síťovinou proti úniku ryb. Do pokusné kádě byla před nasazením ryb aplikována 

KPO v koncentraci 1,5 mg/l, druhá káď byla ponechána bez aplikace jako kontrolní. Koupele 

pokusných ryb byly prováděny 2x denně (7:00 a 19:00) po dobu 4 dní. Po 4 dnech byla 

vyhodnocena mortalita a intenzita infekce plísní Saprolegnia parasitica a bylo provedeno 

vyšetření zdravotního stavu. 

 

Výsledky: 

V kontrolní neaplikované skupině došlo za 3 dny k 100% mortalitě napadených ryb. 

Mortalita pokusných ryb dosáhla během prvních 2 dnů 60%, další dny však již koupané ryby 

nehynuly. Po první aplikaci došlo u koupaných ryb k masivnímu odpadávání plísňových 

nárostů. Předpokládáme, že vykoupané ryby primárně hynuly v důsledku silného napadení, 

které se po koupelích přestalo na povrchu ryby dále rozšiřovat.  

 

 Graf 9: Vývoj mortality kontrolní a pokusné skupiny. 

 

 

Parazitologickým vyšetřením byla po aplikaci KPO zjištěna bezmála 100% eliminace 

parazitů nalezených před počátkem aplikace (Trichodina spp., Ichthyobodo necator, 

Gyrodactylus). U dvou ryb po aplikaci byl zaznamenán ojedinělý výskyt parazita 

Gyrodactylus spp.  
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Příloha 4: Fotodokumentace 

 

3.7. Testování KPO na silnější násadě kapra v průběhu letního období  
 

Metodika: 

Pokus probíhal v období od 19.5. do 4.6. 2014. Byla vybrána imunitně oslabenější (po 

předchozím sádkování a častější manipulaci) násada kapra obecného, která byla rozdělena do 

2 sádek o velikosti 870 x 220 x 80 cm. Do obou sádek přicházel velice úsporný střik vody 

(cca 0,3 l/s). V každé sádce bylo umístěno 60 kg ryb, jedna sádka sloužila jako pokusná, 

druhá jako kontrolní.  Ryby byly po dobu 1 týdne aklimatizovány na vodu a prostředí sádek. 

Dne 23.5. byla do pokusné sádky prvotně aplikována taková koncentrace KPO přepočtená na 

objem vody v sádce, aby bylo dosaženo iniciální terapeutické koncentrace 1mg/l v celém 

vodním sloupci. Dále byla na přítok instalována peristaltická pumpa Tekna, která v 2h 

intervalech přidávala naředěný roztok KPO v množství udržujícím stabilní koncentraci KPO 

(1mg/l) po dobu celého dne. Kontrolní sádka byla ponechána pouze na průtoku zdrojové 

vody. V průběhu 13ti denní aplikace bylo sledováno chování ryb, mortalita a na závěr pokusu 

bylo parazitologicky vyšetřeno 10ks ryb z pokusné i kontrolní sádky a byla zhodnocena 

účinnost kys. peroctové. 

 

 

Výsledky:  

Ryby byly po předchozí časté manipulaci a brakování ve zhoršeném zdravotním stavu. 

Na těle měly drobné oděrky a již v průběhu aklimatizační doby uhynulo 6 ryb z kontrolní a 4 
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ryby z pokusné skupiny. Po prvotní koupeli byly ryby z pokusné skupiny neklidné, 

nekoordinovaně plavaly a shromažďovaly se u střiku.  Třetí den aplikace došlo k vysokému 

úhynu ryb v pokusné sádce ve srovnání s kontrolou, po pátém dni aplikace se úhyny 

v pokusné skupině stabilizovaly. Vývoj mortality je zaznamenán v grafu 10. Předpokládáme, 

že k vysokým úhynům třetí (14 ryb) a čtvrtý (6 ryb) den pokusu došlo v důsledku špatné 

distribuce KPO při počáteční koupeli. Vyšetřením uhynulých ryb byly diagnostikovány 

patoanatomické změny na žábrách odpovídající poškození způsobeném vyšší koncentrací 

KPO. Taktéž 3-4 denní prodleva úhynů nasvědčuje tomu, že některé ryby byly vystaveny 

zvýšené dávce KPO. Graf mortality je uveden v příloze 2. 

Parazitárním vyšetřením byl prokázán statisticky významný pokles prevalence 

nalezených parazitů na kůži i žábrách. Rovněž intenzita infekce se po aplikaci KPO výrazně 

snížila. Výsledky parazitárního vyšetření na konci pokusu jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Tab. 9: Prevalence (%) a intenzita (stupeň 1-3) parazitární infekce  

Parazit 
kontrola pokus 

žábry kůže žábry kůže 
Gyrodactylus spp. 70% (1) 100% (1,8) 20% (1) 80% (1,6) 

Trichodina spp  90% (1,8) 60% (1,3) 20% (1) 60% (1,3) 
Ichthyophthirius 

multifiliis 
60% (1,3) 90% (1,6) 0% (0) 30% (1,5) 

 
Příloha 5: fotodokumentace 

 

 

3.8. Testování účinnosti aplikace KPO na krmná místa rybníků  
 

Metodika:   

Pokus probíhal v období června až října 2014. K testu bylo využito 4 rybníků, a to 

rybníků Mošťana, Topělecký, Hánovec velký a Podkovka. Rybníky byly na jaře osazeny 

obsádkou ryb kategorie K2 v množství obvyklém pro velikost daného rybníka. Ryby byly po 

dobu jednoho měsíce aklimatizovány a bylo jim na konkrétní označené krmné místo 3 x týdně 

podáváno krmivo v množství adekvátním obsádce ryb. Přikrmování probíhalo vždy ve stejný 

čas, aby si ryby na tento interval krmení a krmné místo mohly přivyknout. Po aklimatizační 

periodě bylo 10 ks ryb z každého rybníka odloveno a parazitologicky vyšetřeno a následně 

byla na krmné místo do pokusných rybníčků aplikována KPO obsažená v  komerčně 
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vyráběném přípravku Persteril 36% (fa. Šarm), a to 3x týdně vždy bezprostředně před 

podáním krmiva. Koncentrace KPO propočtená na krmné místo o předpokládaných 

rozměrech 2 x 2 m byla stanovena na 2 mg/l. Takto byla KPO aplikována po dobu 14 dní 

v rozličných obdobích pro jednotlivé rybníky, aby byly zachyceny všechny parazitárně-

bakteriální onemocnění, u kterých lze v průběhu teplých měsíců výskyt předpokládat. Po 14ti 

dnech aplikace bylo odloveno a parazitologicky vyšetřeno 10 ryb.  Parazitologickým 

vyšetřením byla vyhodnocována prevalence jednotlivých parazitárních druhů (%) a zároveň 

se hodnotila intenzita infekce (1.-3. stupeň, kdy 1. stupeň = 1-3 parazité jednoho druhu 

v preparátu, 2. stupeň =  3-10 parazitů v preparátu, 3.stupeň = 10 a více parazitů jednoho 

druhu v preparátu).  

 

Výsledky:  

Ryby si dobře zvykly na krmivo. Při sledování krmných míst po aplikaci KPO bylo 

vidět, že ryby na vytyčené místo najíždí a přijímají krmivo. Slabší účinky KPO byly 

zaznamenány na rybníku Podkovka, jehož voda je bohatší na organické látky a současně nižší 

hustota obsádky spolu s vyšším množstvím přirozené potravy nenutila ryby najíždět na krmné 

místo s aplikovanou KPO. U ostatních rybníků došlo po aplikaci ke snížení prevalence a 

intenzity zejména protozoálních parazitů. Na rybnících nebyly zaznamenány žádné větší 

úhyny. 

 

Tab. 10: Rybník Podkovka - prevalence (%) a intenzita (stupeň 1-3) parazitární infekce před a 
po aplikaci KPO na krmné místo 

Parazit 
kontrola pokus 

žábry kůže žábry kůže 
Trichodina spp. 20% (1,5) 30% (1,5) 20% (1) 20% (1) 

Ichthyobodo necator - 20% (2) - - 
Gyrodactylus spp. 0% (0) 30% (1) 90% (1,2) 30% (1) 

 
 
Tab. 11: Rybník Mošťana - prevalence (%) a intenzita (stupeň 1-3) parazitární infekce před a 
po aplikaci KPO na krmné místo 

Parazit 
kontrola pokus 

žábry kůže žábry kůže 
Trichodina spp. 90% (1,8) 50% (1,5) 70% (1) 0% (0) 

Gyrodactylus spp. 50% (1,2) 50% (1,2) 0% (0) 60% (1) 
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Tab. 12: Rybník Hánovec velký - prevalence (%) a intenzita (stupeň 1-3) parazitární infekce 
před a po aplikaci KPO na krmné místo 

Parazit 
kontrola pokus 

žábry kůže žábry kůže 
Trichodina spp. 60% (1,5) 50% (1) 40% (1,3) 40% (1) 
Apiosoma ssp. 50% (2) 70% (1,8) 30% (1,2) 10% (1) 

Gyrodactylus spp. 50% (1,2) 50% (1) 60% (1) 14% (1) 
Ichthyophthirius multifiliis 10% (1) 30% (1) 0% (0) 10% (0) 
 
Tab. 13: Rybník Topělecký - prevalence (%) a intenzita (stupeň 1-3) parazitární infekce před 

a po aplikaci KPO na krmné místo 

Parazit 
kontrola pokus 

žábry kůže žábry kůže 
Trichodina spp. 90% (1,3) 50% (1) 14% (1) 43% (1) 

Gyrodactylus spp. 50% (1,2) 50% (1,2) 0% (0) 14% (1) 
Ichthyophthirius multifiliis 20% (1,3) 30% (1,2) 20% (1) 10% (1) 
 
Příloha 6: Fotodokumentace 

 
 
 

4. Závěr 
 

Závěrečné zhodnocení testovaných aplikací KPO  

1) Technologie preventivních koupelí v KPO při transportu ryb  prokázala snížení 

intenzity a prevalence výskytu nalezených jednobuněčných parazitů u všech testovaných 

vývojových kategorií kapra obecného. U nalezených vícebuněčných parazitů nedošlo po 

aplikaci KPO k významným rozdílům. Prokazatelný je však i účinek KPO v boji proti 

patogenním bakteriím, které se snadno uchycují na místech poškozených manipulací a 

parazitárním napadením. Z testu vyplývá, že koupel je velice účinná, ale neprokázal se žádný 

déletrvající protektivní efekt koupele v KPO, takže je při sádkování ryb koupel nutné 

provádět opakovaně, aby nedocházelo k reinfekcím.  

2) Aplikace KPO ke kaprům infikovaným plísní Saprolegnia parasitica spolu s 

hojnou parazitární mikrofaunou  může být využita ke zpomalení až zastavení postupující 

infekce. KPO na plíseň účinkuje spíše profylakticky – zamezuje dalšímu rozvoji a oddaluje 

úhyn silně infikovaných ryb. Při preventivní aplikaci KPO lze zaplísnění efektivně oddálit a 

rybu tím nepoškodit. Preventivní aplikaci KPO proti plísním lze tedy rozhodně doporučit, ale 

jako léčebný prostředek proti plísním již narostlým není aplikace samotné KPO dostačující 
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terapií. Velmi dobrý efekt měla intentzivní aplikace KPO na parazitární osídlení kůže a žaber 

– došlo téměř k úplné eliminaci vyšetřených parazitů. 

3) Kontinuální dávkování KPO do prostředí s násadou kapra v průběhu letního 

období za pomoci peristaltické pumpy je využitelné pouze při použití nižších iniciálních 

koncentrací KPO (cca 0,5 mg/l), neboť v důsledku nízké pohyblivosti sádkovaných 

kaprovitých ryb nedojde k dokonalému promísení KPO ve vodním sloupci a hrozí tak riziko 

popálení žaber. Pokud se důsledně dodrží podmínky provedení iniciální koupele – ryby se 

například dají až do vody řádně promísené s aplikovanou KPO, je technologie dobře 

využitelná a významně snižuje počty infekčních agens, které se na rybách mohou během 

sádkování uplatnit. 

4) Aplikace KPO na krmná místa rybníků lze využít zejména u hustě osazených 

rybníků s vysokým „vyžíracím tlakem“ na aplikovaných krmných místech. Takovýto 

aplikační postup lze doporučit zejména na rybnících, které se potýkají se zvýšeným 

výskytem bakteriálních a protozoálních onemocnění ryb, kdy po čtrnáctidenní aplikaci došlo 

v našich testech k prokazatelnému snížení parazitární prevalence a intenzity.   
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5. Přílohy 
Příloha 1: Protokol testu toxicity 
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Příloha 2: Grafické znázornění změněných biochemických ukazatelů 
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Příloha 3: Viditelné plísňové nárůsty na rybách sádkovaných 14 dní 

     

 

 

Příloha 4 : Příprava koupele ryb v kádích 
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Příloha 5:  Parazitologické vyšetření aplikovaných a kontrolních ryb  
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Příloha 6: Sádky v době aklimatizace ryb, před instalaci peristaltické pumpy Tekna – 

viditelné úhyny 

  

 

Instalace peristaltické pumpy 
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Příloha 7: Vyznačení krmných míst na rybnících 

Rybník Podkovka 
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 Rybník Mošťana 

 

 


