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TEXT PRO DISKUSI 

KLONOVÁNÍ 
 
 

Otázka: Měly by vlády umožnit klonování lidských buněk? 

Červenec 1996 - Narodila se ovce Dolly, kterou vytvořil tým Iana Wilmuta ve 
výzkumném ústavu v Roslinu nedaleko Edinburghu.  

Dnes je slovo klonování používáno pro označení několika věcí. Ale v zásadě je klonování 
technika používaná k vytvoření identických organismů. Obecně je klonování chápáno jako 
vytvoření kopie již narozeného jedince. Člověk nebo živočich, který by měl být 
naklonován, „daruje“ buňku, z níž se vyjme jádro a přenese do vajíčka, ze kterého se 
předem odstraní genetická informace. Tak vznikne embryo, které se po přenesení do 
dělohy vyvine v plod. Přístup ke klonování rozdělil svět na dva tábory. Umělého klonování 
vědci běžně užívají u rostlin, u živočichů se o něj pokoušejí už přes padesát let. Klony 
jsou geneticky identičtí potomci nepohlavně odvození z jednoho jedince. Klonování se 
proslavilo s vytvořením prvního klonovaného savce, ovce Dolly, která byla získána 
přenosem jádra somatické buňky do enukleovaného vajíčka. Modifikované vajíčko bylo 
pak implantováno do dělohy, aby se tam dále vyvíjelo. Tento postup, také nazývaný 
„reprodukční klonování", se používá k vytvoření duplikátu(ů) existujícího zvířete. 

Jak se klonování vyvíjelo? 

Historie klonování se píše od počátku 19. století. Nejdříve se začaly klonovat (roubovat) 
rostliny. Vědecky popsal principy klonování poprvé nositel Nobelovy ceny Hans Spemann 
v roce 1938. Na něj navázali Američané Robert Briggs a Thomas King, kteří v roce 1952 
poprvé uplatnili metodu klonování přenosem buněčného jádra u živočichů. Na studie 
Briggse a Kinga navázal v polovině 60. let Angličan John Gurdon, který zkoušel klonovat 
žáby. Po dalších pokusech červenci 1996 se potom narodila Dolly, nejslavnější ovce 
světa: tehdy se zdařilo klonování z tělní buňky dospělého jedince. Její narození bylo 
oznámeno až 23. února 1997. Další živočichové následovali: tele (1997), myš (1998), 
kozy (1999), prasata (2000), muflon a kočka (2001), králíci a krysy (2002), mezek, kůň 
a srnec (2003), moucha (2004) či pes (2005), fretka (2006). 

Pokusy o klonování lidských embryí  jsou ze světa hlášeny od konce 90. let minulého 
století. V žádném případě však nebyl pokus úspěšný. Valné shromáždění OSN nedávno 
členským státům doporučilo zakázat všechny formy klonování lidí, protože zatím nese 
velká rizika narození tělesně či duševně postiženého dítěte. Zákaz klonování lidí je i u 
nás. Česko respektuje evropskou bioetickou úmluvu, která klonování lidských bytostí 
zakazuje.  

Zda bude klonování prospěšné k prodloužení lidského života, o tom se dá zatím jen 
spekulovat. Kopírování lidských jedinců je teprve na svém počátku. Přesto s sebou 
přináší řadu otázek. Již nyní je jisté, že bude mít řadu pozitiv. Alespoň v lékařské vědě.  
 
Větší pochopení zaznamenalo tzv. terapeutické klonování - vytváření embryí pro lékařské 
účely. To dává naději lidem postiženým mj. infarktem či poškozením míchy. Podle 
profesorky Evy Sykové, ředitelky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd v Praze: 
„Získávání buněk a tkání klonováním terapeutickým zůstává velkou nadějí pro mnoho 
nevyléčitelně nemocných. Terapeutickému klonování by nebylo etické předem bránit za 
předpokladu, že nebude ohrožen pacient.“ Díky vytváření tkání a orgánů se podaří léčit a 
předcházet řadě dnes nevyléčitelných a dědičných nemocí. I transplantace lidských 
orgánů bude mnohem jednodušší. Nebude nutné čekat, až se objeví vhodný dárce. Navíc 
tělo pacienta přijme transplantát bez jakýchkoli komplikací. Tento typ klonování ale 



© Partners Czech, o.p.s. 2006 

provází etické dilema, zničené pre-embryo považují někteří odpůrci tohoto typu klonování 
za lidskou bytost, která má právo na život. 
 
 
Na odmítání naráží především „reprodukční klonování - tj. technika rozmnožování s cílem 
narození potomka geneticky shodného s dárcem DNA. Cílem je vytvořit duplikát živého 
zvířete. DNA je vyňata z vajíčka a je nahrazena DNA z dospělého zvířete, čímž vzniká 
geneticky shodný jedinec. Poté je vajíčko, nazývané pre-embryo, implantováno do dělohy 
a vyvíjí se v nového jedince.  
Reprodukční klonování podle svých zastánců může dát neplodným párům šanci mít děti a 
pomoci zachránit ohrožené druhy živočichů. U zvířat by klonování bylo ideální cestou pro 
masovou produkci hospodářských zvířat se specifickými vlastnostmi – například krav s 
vysokou dojivostí apod. 
Přední český expert v oblasti klonování, Josef Fulka Jr., který působil například ve 
skotském týmu, který naklonoval známou ovci Dolly, na druhé straně však připomíná 
další dopady, ty negativní: „Jsou snahy naklonovat člověka a já se domnívám, že toto 
sdělení je pořádný krok k tomu, aby někdo nezodpovědný o tom začal skutečně vážně 
uvažovat a pustil se do toho. Pokud by se i podařilo naklonovat člověka, může se objevit 
řada abnormalit. Může umřít v několika dnech po narození, anebo se ty defekty mohou 
objevit o mnoho později." Rizika možného zneužití zdůrazňuje i profesor Tomáš Halík, 
prezident České křesťanské akademie: „Je to technika, která nabízí šance, ale zahrnuje 
i extrémní rizika. Reprodukční klonování, tedy klonování člověka, jde proti směru vývoje. 
Nejde o službu pokroku. Otevírají se dveře nebezpečnému barbarství.“ Stejně jako tomu 
bylo v řadě nejrůznějších vynálezů, které měly sloužit ku prospěchu lidstva, a nakonec 
byly použity pro jeho záhubu. Dá se předpokládat, že v budoucnosti bude věda na takové 
úrovni, že bude schopna vytvořit nejen identické kopie, ale dokáže je upravit podle 
potřebných kritérií. A tak se může stát, že budou průmyslově vyráběni jedinci potřebných 
vlastností – necitliví vůči bolesti, poslušní svým velitelům, s obdivem k násilí a kdo ví k 
čemu ještě.  
 
Odpůrci klonování rovněž zdůrazňují, že je nepřípustné, aby byl orgán nezbytný pro 
zdraví jednoho sebrán jinému, kdo s tím nesouhlasí. U těch embryí se bohužel na jejich 
souhlas nemůžeme zeptat, takže postupujeme velmi statečně a embrya zbavujeme 
možnosti, aby se z nich vyvinuli normální lidé. 
 
Při reprodukčním klonování je nutné odstranit problémy, které ho doprovázejí. Především 
je to nízká efektivita, jen asi do tří procent narozených mláďat a především pak různé 
defekty u naklonovaných jedinců. 
 
Z výzkumu, který uskutečnil v roce 2001 Sociologický ústav AVČR, vyplývá, že o 
možnosti klonovat lidské buňky ví většina české populace (83%). Co je základem 
procesu klonování tuší podle svých slov alespoň částečně 60 % české populace. Pro 
zákaz klonování z důvodu jeho možného zneužití se vyslovilo 40 % respondentů. V České 
republice tedy převažuje podpora klonování lidských buněk. Častěji se pro zákaz 
klonování z morálních důvodů vyslovují lidé s nižším vzděláním a zejména lidé věřící (47 
% věřících se vyslovilo pro zákaz klonování). 
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ARGUMENTY PRO A PROTI 

KLONOVÁNÍ 
 
 

ARGUMENTY PRO: 

- terapeutické klonování (využití kmenových buněk k náhradě poškozených orgánů 

- zhoršující se lidský genom (lékařská věda zachraňuje, dědičné i jiné choroby 

přibývají, škodliviny v životním prostředí) 

- právo na potomky (i u homosexuálních párů) – rostoucí sterilita, neplodná 

manželství  (využití přebytečných embryí, možnost "výroby" spermií a vajíček z 

tkáňových buněk  

- klonování "nevyrábí" identické  potomky (vliv prostředí, těla matky, výchovy) 

- časem stejně ke klonování dojde nebo bude probíhat pokoutně (legislativou se 

umožní odpovídající podmínky, bude kontrolovaná) 

- neměli bychom bránit rozvoji poznání, co když nám jednou klonování přinese 

odpověď na nového otázky 

- Bůh byl první klonátor (on první z Adamova žebra stvořil Evu) 

ARGUMENTY PROTI 

- možnost komerčního zneužití 

- degenerované děti (tělesné, duševní postižení) 

- právo na život preembrya, navíc se ke klonování nemůže vyjádřit 

- nízká efektivita, nezdařilo se zatím ani u jednoho primáta 

- průmyslově vyrábění jedinci potřebných vlastností 

- z hlediska náboženského by si člověk neměl hrát na „Boha“, tím že bude sám 

tvořit nové jedince (může se vymknout kontrole) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


