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ANOTACE PROJEKTU 

Náplní výzkumu projektu je vytvořit u gamet kapra obecného (Cyprinus carpio L.) prakticky orientované postupy. Postupy 

budou součástí metod využitelných při reprodukci, šlechtění a ochraně genofondu kapra, které umožní zvýšení kapacit 

současných líhní a přispějí ke snížení mortality ryb. 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem výzkumu bude vytvořit u gamet kapra obecného 

(Cyprinus carpio L.) prakticky orientované postupy umožňující 

1) odběr spermatu s využitím nanočástic minimalizujících 

rozvoj mikroflóry; 2) uchování dostatečně fertilních a ředěných 

spermií ve velkých objemech v nezmrazeném stavu po dobu   

5-10 dnů a ve 3) zmrazeném stavu v kapalném dusíku;                

4) krátkodobé uchování jiker alespoň po dobu do 6 hodin;        

5) zlepšení vitality a tím i oplozenosti uchovávaných gamet.  

Cílem bude rovněž ověření vlivu ošetření spermií a jejich             

6) poškození na molekulární úrovni a 7) užitkovost potomstva 

při použití zmrazeného spermatu. 8) Postupy budou součástí 

metod využitelných při reprodukci, šlechtění a ochraně 

genofondu kapra, které umožní zvýšení kapacit současných 

líhní a přispějí ke snížení mortality ryb. 

FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU 

 Rozpočet 

Celkový rozpočet 15 599 tis. Kč 

Výše dotace ze státního rozpočtu 13 257 tis. Kč 

Ostatní veřejné zdroje financování 0 tis. Kč 

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan. 2 342 tis. Kč 
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