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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Inseminační kurz 07/2016 

Doba trvání projektu pokusů Po dobu platnosti osvědčení, 5 let 

Klíčová slova - maximálně 5 Kurz inseminace u skotu 

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) 

Pokus je součástí praktické výuky kurzu inseminace pro žáky a absolventy odborné školy. 

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) 

Získání odborné způsobilosti pro žáky a absolventy školy. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

15 kusů dojnic 

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

skončení pokusu? 

Při správném postupu nejsou očekávané nežádoucí účinky na zvířata, závažnost pokusů je mírná, zvířata budou vrácena do 

chovu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Praxe na živých zvířatech je požadována na základě vyhlášky č. 370/ 2006 Sb. O odborných kurzech k výkonu některých 

odborných činností. K výuce budou nejdříve využity anatomické modely a reprodukční orgány zvířat poražených na 

jatkách. Při výuce je nutný přímý kontakt s živým zvířetem, nelze použít žádný model ani jinou alternativní metodu. 

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

Počet zvířat zahrnutých do pokusu vychází z počtu frekventantů kurzu a požadovaného počtu hodin praktické výuky.  

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. 

Při provádění výuky bude dbán důraz na šetrné a citlivé zacházení se zvířaty při fixaci i nácviku vyšetření a inseminace. 

Výuku budou provádět kvalifikovaní lektoři, držitelé osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

 


