Aphanomyces astaci, původce račího moru, představuje jednu z nejzávažnějších
hrozeb pro původní evropské druhy raků, mezi které patří například rak říční (Astacus
astacus). Jediným dosud známým způsobem jejich ochrany proti této chorobě je zabránit
rozšíření původce račího moru do zbývajících populací. Významným zdrojem nákazy je ve
střední Evropě rak pruhovaný (Orconectes limosus), původem severoamerický druh raka,
který může ve svých tkáních původce račího moru dlouhodobě hostit. V odborné literatuře se
objevily různé hypotézy o časovém omezení šíření A. astaci ze severoamerických raků,
například na období jejich úhynu či svlékání, dosud však bez věrohodné experimentální
podpory. Cílem této práce bylo zejména testovat, zda je přenos A. astaci ze severoamerických
raků omezen pouze na období jejich svlékání či úhynu. Za tímto účelem byly provedeny
pokusy o přenos A. astaci, ve kterých jako zdroj infekce sloužili raci pruhovaní parazitovaní
původcem račího moru a jako recipienti nenakažení raci pruhovaní či raci říční. Dosaženo
bylo prvního relativně spolehlivě doloženého přenosu A. astaci na raka pruhovaného
v experimentálních podmínkách. Celkově však snadněji docházelo k přenosu A. astaci na
raky říční. Výsledky pokusů jednoznačně dokazují, že spory A. astaci se z raků pruhovaných
mohou šířit i mimo období jejich svlékání či úhynu, a to v množství dostatečném pro
infikování raků říčních. Kvantifikací spor patogenu zachycených filtrováním vody
z pokusných akvárií bylo zjištěno, že koncentrace spor uvolněných z raka pruhovaného se
v čase řádově mění. Výsledky kvantifikace spor podporují hypotézu, že jednou z příčin
zvýšeného uvolňování spor je svlékání raků. Naopak rozsah infekce v kutikule živých raků
pruhovaných nejspíše výrazný vliv na množství uvolňovaných spor nemá. Přínos práce
spočívá i v zavedení nejnovější metody kvantifikace spor do laboratoří Přírodovědecké
fakulty UK. Tato metoda se ukázala jako vhodné doplnění tradičního způsobu detekce pomocí
infekčních pokusů a mohla by být užita pro řešení některých z nezodpovězených otázek
o přenosu A. astaci, které jsou v této práci naznačeny.

