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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Ovlivňování říjového cyklu u samic osla domácího pomocí hCG, GnRH a PGF2α  

Doba trvání projektu 

pokusů 

do 31. 12. 2017 

Klíčová slova - maximálně 

5 

Osli, říjový cyklus, hCG, GnRH, PGF2α 

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

 základní výzkum 

X 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 studie je posoudit u oslic (Equus Asinus) účinnost hormonálních přípravků běžně používaných k 

ovlivňování říjového cyklu u klisen (Equus caballus), jejich dávkování a způsob aplikace. Studie je primárně 

zaměřena na nalezení pokud možno co nejsnadnějšího a nejméně invazivního způsobu načasování ovulace a 

ovlivnění říjového cyklu, které umožní zefektivnit přirozenou i asistovanou reprodukci oslů.  

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) 

Možnost zpřesnit dobu ovulace a zkrátit meziovulační interval u oslic bude efektivní součástí protokolu pro 

umělou i přirozenou reprodukci osla domácího, což přinese pozitivní praktický dopad pro chovatele oslů.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Max 15 ks oslích samic. Všechna zvířata zdravá a pohlavně dospělá. 

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky nejsou očekávány, nulové negativní dopady na zdraví, po ukončení pokusu návrat k původním 

majitelům. Navrhovaná míra závažnosti je mírná. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

Není možné živá zvířata nahradit 

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

Počet zvířat volen pouze s ohledem na možnost statistického zpracování. 

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. 

Zvířata budou řádně ustájena a ošetřována proškolený personálem na Klinice chorob koní zcela s ohledem na jejich 

Welfare. Se zvířaty budou zacházet osoby odborně způsobilé 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. 

 

 


