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Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvládnout alternativní technologii pro uchování genetických zdrojů kapra 
obecného prostřednictvím zamrazených samčích i samičích zárodečných buněk a zároveň uchovávat 
zárodečnou linii in vivo s využitím tzv. náhradních rodičů. Cílem projektu je studovat možnosti využít 
transplantace zárodečných buněk k vytváření isogenních linií kapra obecného, zvládnout izolaci a 
kryokonzervaci zárodečných buněk, sterilizaci kapra obecného a karase, transplantaci zárodečných 
buněk kapra do juvenilních jedinců zlaté formy karase obecného a prostřednictvím karase získávat 
funkční gamety donora – kapra obecného. Úspěšné zvládnutí tohoto systému reprodukce umožní 
efektivní vytváření isogenních linií a zavedení nových postupů pro efektivní uchovávání genetických 
zdrojů ryb in vitro. 

 

Výsledky podporovaného projektu: 

Tento projekt je na počátku svého řešení. První očekávané výstupy zde budou zveřejněny po 
odevzdání první periodické zprávy. 

Dosažené výsledky budou na tomto místě průběžně aktualizovány. 
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Ode dne ukončení realizovaného projektu budou výsledky k dispozici zdarma na vyžádání u 
odpovědného řešitele všem podnikům činným v příslušném odvětví. 

 

 


