
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

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

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Technická a technologická inovace intenzivních chovů ryb založená na nových znalostech umožňující efektivní a stabilní 

produkci (QK1820354) 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky (12/2020) 

Klíčová slova - maximálně 5 Uzavřený chov ryb, kontrolované podmínky prostředí, kvalita vody, zdravotní stav, 

vyrovnaná produkce 

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

 základní výzkum 

X translační nebo aplikovaný výzkum 

X 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 

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 projektu je českým produkčním chovatelům ryb využívajícím RAS a současně také i orgánům státní správy 

(pracovníci MZe, SZiF, Státní veterinární správy, krajských a městských úřadů atd.) detailně popsat a prakticky ukázat 

využití jednotlivých inovativních chovatelských postupů intenzivního chovu ryb u jednotlivých druhů ryb (pstruh duhový, 

mník jednovousý, sumeček africký, sumec velký, jeseter sibiřský, okoun říční, candát obecný) či skupin ryb s podobnými 

nároky na prostředí, reprodukci, růst, příjem krmiva, jeho konverzi a celkovou koncepci chovu. Podstatou návrhu projektu 

je při jeho řešení pravidelně realizovat či aplikovat zmíněné chovatelské postupy v provozních podmínkách intenzivních 

chovů ryb s cílem udržovat optimální parametry prostředí chovu, aplikovat vhodný způsob krmení druhově specifickou 

výživou, třídění a manipulace s chovanými rybami, využívat optimální hustoty ryb v odchovných nádržích, zabránit 

výskytu nemocí u různých věkových kategorií vybraných druhů ryb. Takto optimalizovaný způsob intenzivního chovu ryb 

bude následně vykazovat snížené ztráty na chovaných rybách, sníženou stresovou a fyziologickou zátěž, zvýšenou 

odolnost, růst, přežití a produkci ryb, vylepšenou konverzi živin a celkově vyšší efektivitu, rentabilitu a bezpečnost chovu 

vybraných druhů ryb. 

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) 

Potenciálním přínosem projektu pokusu bude zvýšení efektivity, diverzity a také stability recirkulačních akvakulturních 

systémů v intenzivních chovech ryb v ČR. Výsledkem tohoto komplexu činností může být zvýšená konkurenceschopnost, 

produkce a ekonomická rentabilita rybářských podniků. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 5 000 ks starších kategorií do ks hmotnosti 300g 

mník jednovousý (Lota lota) – 50 ks generačních ryb, 150 000 larev, 10 000 juvenilních ryb a 5000 ks starších kategorií 

ryb  

sumeček africký (Clarias gariepinus) 20 ks generačních ryb, 500 000 larev, 10 000 juvenilních ryb a 5000 starších 

kategorií ryb 

sumec velký (Silurus glanis) – 5 000 ks juvenilních ryb 

jeseter sibiřský (Acipenser baeri) - 5 000 ks juvenilních ryb 

okoun říční (Perca fluviatilis) – 150 ks generačních ryb, 100 000 larev a 2000 starších kategorií ryb 

candát obecný (Sander lucioperca) – 250 ks generačních ryb, 1 000 000 larev, 20 000 juvenilních ryb a 5000 starších 

kategorií ryb do ks hmotnosti 500g 

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky nejsou žádné. Navrhovaná míra závažnosti je klasifikována jako mírná. Po dosažení výsledku pokusu 

budou zvířata vrácena zpět do chovu. Ryby, které budou muset být usmrceny, budou usmrceny co nejšetrnější metodou. 

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 není možné nahradit. Možnosti zajištění alternativních metod byly čerpány z webové stránky: 

https://www.edqm.eu/en/alternatives-animal-testing-1483.html 

V pokusech budou používány počty zvířat, které jsou minimální pro statistické vyhodnocení tohoto typu studie. 

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

S ohledem na minimalizaci počtu pokusných zvířat budou striktně dodržovány všechny chovatelské postupy, bude 

prováděna pravidelná kontrola parametrů vodního prostředí, kde budou pokusné ryby chovány, s rybami bude 

manipulováno šetrně s cílem zamezit případným ztrátám během této manipulace. Veškeré zákroky a postupy, které by 

mohly pokusným rybám způsobit bolest či utrpení, budou prováděny v celkové anestézii. 

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 

https://www.edqm.eu/en/alternatives-animal-testing-1483.html


způsobené zvířatům na minimum. 

Všechny zmíněné druhy ryb jsou pro českou akvakulturu velmi perspektivní a je třeba zefektivnit jejich produkci. 

S rybami bude nakládáno v souladu se zákonem č. 246/19992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů. Usmrcení ryb bude prováděno povoleným způsobem osobami, které jsou proškoleny a vlastní osvědčení 

k navrhování projektů a projektů pokusů. 

 


