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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv dietárního použití glycerolu na vnitřní prostředí odchovávaných mláďat zakrslých králíků.  

Doba trvání projektu pokusů Do 15.11.2017 

Klíčová slova - maximálně 5 Odběr krve, dieta, glycerol, králík, zakrslé plemeno 

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

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

X 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 stanovit vybrané biochemické a hematologické ukazatele u odchovávaných mláďat zakrslých králíků 

(Oryctolagus cuniculus) plemene zakrslý beran ve vztahu k rozdílnému typu pojidla, které je používáno při granulaci 

krmných směsí. 

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 znalostí o hematologických a biochemických ukazatelích krve odchovávaných zakrslých králíků v souvislosti 

s dietárním začleněním glycerolu. Publikace výsledků ve vědeckém periodiku s IF s návazností na využití v krmivářské 

praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Zakrslý králík, plemeno zakrslý beran, 48 odchovávaných mláďat. 

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

skončení pokusu? 

V pokusu budou prováděny pouze odběry krve králíků z vena saphena lateralis, zvířata mohou pociťovat pouze mírný 

stres z krátkodobé fixace, předpokládaná újma je minimální. Z hlediska závažnosti je pokus hodnocen jako mírný. Po 

skončení pokusu zvířata zůstanou v chovu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vliv dietárního účinku glycerolu na hematologické a biochemické ukazatele u odchovávaných mláďat plemene zakrslý 

beran nelze nahradit alternativními metodami. 

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

Použitý počet pokusných zvířat je nutný pro adekvátní statistické vyhodnocení. 

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. 

Během zacházení se zvířaty budou používány běžné chovatelské postupy, v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

 


