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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Medicína drobných savců – workshop pro veterinární lékaře 

Doba trvání projektu pokusů 5 let – pět 2-denních kurzů v ročních intervalech, první v termínu 21.-22.1.2017 

Klíčová slova - maximálně 5 veterinární péče, školení, klinické vyšetření, katetrizace, chirurgie 

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

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

 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 pokusů je vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných 

znalostí. 

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) 

Přínosem projektu pokusů je  

- nabytí praktických zkušeností pro lepší metody diagnostiky a léčby nemocí zvířat 

- formování profesionálního přístupu k drobným savcům (králík, morče, potkan)  

- zlepšení profesních dovedností účastníků workshopu 

- zlepšení welfare vyšetřovaných zvířat ve veterinárních ambulancích/klinikách. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V každém kurzu bude zahrnuto maximálně 20 králíků, 20 morčat a 20 potkanů. Při 5 plánovaných kurzech v letech 2017-

2021 tedy 100 ks od každého druhu. 

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

skončení pokusu? 

Před vlastním pokusem/manipulací a vyšetřením drobných savců (králíků, morčat, potkanů) budou prezentovány správné 

vyšetřovací a další techniky tak, aby vlastní klinické vyšetření a další zákroky probíhaly lege artis. Pro odběr krve, 

zavedení intravenózního katetru a katetrizaci uretry budou všechna zvířata uvedena do celkové anestezie a budou jim 

aplikována analgetika tak, aby necítila bolest, utrpení ani strach. Před laparotomií (přístupem do dutiny břišní a zákroky v 

dutině ústní) bude provedeno předávkování anestetikem a pokusné zvíře již nenabude vědomí. Další chirurgické zákroky 

budou tedy probíhat na kadáverech. Kadávery budou poté odvezeny asanační službou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odběry vzorků krve, katetrizaci cév a močového měchýře, není toto sledování možné 

provést bez použití pokusných zvířat daného druhu, nelze využít alternativní metody testování. Navíc na kadáverech bude 

dále probíhat výuka optimálních chirurgických přístupů k orgánům dutiny břišní a zákroky na hlavě. 

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

Bude použito minimálního možného počtu pokusných zvířat, a to maximálně 1 ks každého druhu pokusného zvířete na 

dvě školené osoby (celkem 20 králíků, 20 morčat, 20 potkanů v jednom kurzu) tak, aby při vlastních odběrech krve, 

katetrizaci cév a močového měchýře nedocházelo k traumatizaci měkkých tkání. 

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 způsobené zvířatům na minimum. 

Budou minimalizovány všechny formy utrpení, při pokusu budou přítomny a mít dohled osoby odborně způsobilé. 

Zacházet se zvířaty se bude v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, a s vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat.  

Před vlastním pokusem/manipulací a vyšetřením drobných savců (králíků, morčat, potkanů) budou prezentovány správné 

vyšetřovací a další techniky tak, aby vlastní klinické vyšetření a další zákroky probíhaly lege artis. Pro odběr krve, 

zavedení intravenózního katetru a katetrizaci uretry budou všechna zvířata uvedena do celkové anestezie a budou jim 

aplikována analgetika (medetomidin, ketamin, butorfanol) tak, aby necítila bolest, utrpení ani strach. Před laparotomií 

(přístupem do dutiny břišní a zákroky v dutině ústní) bude provedeno předávkování anestetikem a pokusné zvíře již 

nenabude vědomí. Další chirurgické zákroky budou tedy probíhat na kadáverech. 

 


