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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studie retence živin v rybím těle v rámci projektu GAČR 17-09310S Rybníky jako modely pro studium diversity a 

dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer 

Doba trvání projektu pokusů únor 2017 – prosinec 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Ryby, stravitelnost, metabolizovatelnost, retence a mobilizace živin 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

X základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

X ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 zachování druhů 

X vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Cílem pokusů je experimentálně ověřit, jaká je potenciální retence živin u různých druhů ryb v rybnících za různých 

podmínek. Předpokládáme, že retence/mobilizace živin u různých druhů ryb může významně pozměnit skladbu planktonu 

a kvalitu vody v rybnících. Testy s různými věkovými kategoriemi kapra obecného ukáží různé dopady diety založené na 

přirozené potravě (zooplankton nebo bentos) nebo předkládaných doplňkových krmivech (obiloviny). Dále bude 

zkoumáno, jakým způsobem je retence/mobilizace živin ovlivněna různými environmentálními podmínkami (teplota 

vody, nasycení vody kyslíkem).  
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Cílem prováděných pokusů je získání nových a prohloubení obecných znalostí o technologii rybniční akvakultury 

potřebných pro její optimalizaci z hlediska maximální retence živin, využití krmiv a minimalizaci jejích případných 

negativních dopadů na kvalitu vody a životní prostředí.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

K pokusům budou využívány běžné druhy ryb rybniční akvakultury: 

kapr obecný (Cyprinus carpio) cca 200 ks 

lín obecný (Tinca tinca) cca 200 ks 

amur bílý (Ctenopharyngodon idella) cca 200 ks 

střevlička východní (Pseudorasbora parva) cca 1000 ks 

plotice obecná (Rutilus rutilus) cca 200 ks 

okoun říční (Perca fluviatilis) cca 200 ks 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Většina živých ryb bude opětovně použita k dalším pokusům stravitelnosti a metabolizovatelnosti krmiv. V souladu 

s metodickými postupy budou ryby potřebné pro analýzy jejich těl usmrceny a následně budou využity k jednotlivým 

analýzám. Navrhovaná klasifikace závažnosti pokusů: zvíře nenabude vědomí. Zbytky ryb a tkání budou odvezeny do 

kafilerie. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

S ohledem na předmět a cíle pokusu posuzující různé faktory ovlivňující retenci/mobilizaci živin u ryb v rybniční 

akvakultuře nelze využít žádné alternativní testy bez negativního ovlivnění výsledků. 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

 Počty zvířat jsou dány metodikou a jsou minimální pro statistické vyhodnocení výsledků a dodržení kvality pokusu. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat, a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 

nejšetrnější použití z hlediska vědeckých cílů. 

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 

V průběhu testů bude s rybami manipulováno dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů. Po celou dobu pokusu i jeho přípravy bude v souladu s uvedenými normami dbáno na to, aby ryby 

nebyly vystavovány teplotním šokům a nedostatku rozpuštěného kyslíku. Voda použitá k testům musí mít takovou kvalitu, 

aby zajistila podmínky odpovídající požadavkům testovaného druhu ryby. Se zvířaty bude pracovat odborně způsobilý 

personál. 

 


