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

X 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 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Cílem pokusu je zjištění mezidruhového přenosu želví intranukleární kokcidiózy (TINC) z klinického materiálu 

(přečištěné suspenze oocyst z trusu) ze želvy pardálí (Stigmochelys pardalis) na jiné druhy želv. 

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) 

V případě vnímavosti vybraných druhů želv bude vyhodnocena biologická variabilita infekce (prepatentní perioda, 

patentní perioda a klinické příznaky). Budou tak získány jedinečné a cenné poznatky, které dosud nejsou známy a 

přinesou nové informace pro řešení prevence přenosu i včasné diagnostiky tohoto onemocnění u želv. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

4ks želvy žlutohnědé Testudo graeca, 4ks želvy stepní T. horsfieldii, 4ks želvy zelenavé T. hermanni a 4ks želvy ostruhaté 

Geochelone sulcata. 

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

skončení pokusu? 

Želvám bude pouze jednorázově perorálně podána suspenze oocyst a dále budou sledovány, váženy a vyšetřován jejich 

trus. V případě propuknutí infekce bude bezprostředně přistoupeno k eutanazii a odběru orgánů pro další vyšetření. 

Vzhledem k možnosti propuknutí onemocnění byla zvolena navrhovaná míra závažnosti střední. Kadávery zvířat, která 

budou usmrcena, budou po odběrech orgánů předány k odvozu do asanačního ústavu. Zvířata, která budou nevnímavá, 

negativní a bez projevů jakéhokoli onemocnění budou po skončení pokusu nabídnuta k adopci 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Zjištění biologických vlastností intranukleárních kokcidií želv (možnosti přenosu, vnímavosti různých druhů želv, 

prepatentní periody, patentní periody a klinických příznaků) nelze nahradit žádnou jinou alternativní metodou 

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

Využití počtu 16ks želv čtyř různých druhů je vzhledem k biologické variabilitě nejnižší možné pro získání relevantního 

výsledku. 

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. 

Se zvířaty budou zacházet pouze osoby kvalifikované a odborně způsobilé k zacházení se zvířaty 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.  

 


