
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Výzkum naváděcích mechanismů u spermií sladkovodních ryb 

Doba trvání projektu pokusů 2018 – 2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Reprodukce, naváděcí mechanismus spermií, interakce spermie/jikra, vnější oplození 

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 

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

 zachování druhů 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Pohlavní rozmnožování závisí na až téměř epické pouti spermie skrz složité podmínky prostředí s cílem nalézt vajíčko 

během omezené časové periody. U organismů s vnitřním oplozením, jako jsou třeba savci, je tento problém řešen 

vyvinutím takzvaného naváděcího mechanismu, díky kterému jsou spermie schopny sledovat mechanicko-chemické klíče 

k setkání s vajíčkem. Je zajímavé, že podobná hypotéza nebyla nikdy jednoznačně prokázána u organismů s vnějším 

oplozením, jako jsou sladkovodní druhy ryb. A to navzdory tomu, že druhy s vnějším oplozením plýtvají velkým 

množstvím spermatu a pro nalezení jikry vyžadují kritickou adaptaci podmínkám ve volné vodě. Tento projekt si klade za 

cíl studovat intenzivně naváděcí mechanismus spermií u několika sladkovodních druhů ryb (viz níže) s odlišnou 

reprodukční strategií během přirozené reprodukce ve volné vodě. Toho chceme dosáhnout konstruktivní kombinací 

detailního pozorování interakce jikra/spermie, experimentálního přístupu a matematického modelování, což poskytuje 

možnost robustního testování a demonstraci naváděcího mechanismu u spermií sladkovodních druhů ryb vůbec poprvé v 

literatuře.   

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) 

Vedle základního výzkumu by mohlo mít prokázání existence naváděcího mechanismu spermií význam i v rybářské praxi 

při umělé reprodukci ryb ať už hospodářsky významných či kriticky ohrožených druhů (např. jeseterů). 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) – 35ks 

Pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario) -35ks 

Jeseter malý (Acipenser ruthenus) - 35ks 

Jeseter sibiřský (Acipenser baerii) – 10ks 

Jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti) – 5ks 

Kapr obecný (Cyprinus carpio) – 40ks 

Lín obecný (Tinca tinca) – 10ks 

Sumec velký (Silurus glanis) -10ks 

Štika obecná (Esox lucius) – 10ks 

Okoun říční (Perca fluviatilis) – 10ks 

Mník jednovousý (Lota lota) – 10ks 

Candát obecný (Sander lucioperca) – 10ks 

Uvedené počty představují odhad adultních pohlavně dospělých jedinců – samců i samic. 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Pro účely projektu bude probíhat odběr spermatu, jiker a semenné i ovariální plazmy daných druhů ryb způsobem běžným 

v rybářské praxi, což nelze klasifikovat jako pokus ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb. Při odběru testikulárního spermatu 

pak bude nutné dané jedince usmrtit. Zvíře nenabude vědomí. Usmrcení nebo navrácení do experimentálního chovu 

(neslouží k produkci potravin). Ryby budou po odběru tkání, spermatu a semenné plazmy vyžadujících usmrcení ryby 

zlikvidovány podle platných předpisů, popř. předtím použity pro demonstrační a výukové účely v rámci výuky na FROV 

JU. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pokusná zvířata nelze v činnostech uvedených v bodu 5 nahradit, je potřeba používat k pokusům sperma, jikry, ovariální a 

seminální tekutinu těchto druhů ryb. Proto je nutné použít tyto konkrétní ryby a nelze použít alternativní validní metody. 

Neexistují jiné metody, jak získat sperma a jikry výše zmíněných druhů pro následné testování. Zejména v případě 

ohrožených jeseterů je nezbytnost jejich použití dána specifickými nároky a vlastnostmi, jejichž nerespektování vedlo k 

jejich úbytku. Jejich použití je podmíněno původem z řízeného chovu, což neohrožuje stav přírodních populací. 

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

Počty pokusných zvířat jsou dány metodikou konkrétního experimentu, vždy voleny jako minimální, které jsou spolehlivě 



statisticky vyhodnotitelné pro daný typ studie a hodnověrnost výsledků. 

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. 

Vybrané druhy sladkovodních ryb byly zvoleny z důvodu jejich hospodářské významnosti, technické vhodnosti, 

dostupnosti, nebo proto, že se jedná o běžný modelový druh. Pokusy s jesetery by mohly přispět i k zachování tohoto 

ohroženého druhu. 

Za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum budou všechny úkony se zvířaty prováděny: 

 odborně způsobilým personálem (v souladu s platnou legislativou) 

 za používání odpovídajícího technického vybavení a pomůcek  

 s důrazem na zajištění vhodných podmínek prostředí – vody (chemismus vody, teplota, obsah kyslíku) a jejich 

pravidelné kontroly 

Obecně uplatňovaný přístup k experimentům na rybách:  

 Důkladná příprava – schématu pokusu, pokusného prostředí, technického vybavení, personálu (instruktáž) 

 Důsledná kontrola – podmínek prostředí v průběhu pokusu, aktuálního stavu pokusných ryb  

 Detailní a maximalistické využití materiálu po ukončení pokusu 

Dokumentace – vedení přesných a úplných dokumentačních záznamů 

 


