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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Umělá inseminace plazů  
Doba trvání projektu pokusů do září 2017 

Klíčová slova - maximálně 5 Ještěři, hadi, semeno, endoskopie, inseminace 

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) 

Umělá inseminace u plazů představuje unikátní možnost ovlivnění reprodukce a zachování ohrožených druhů.  

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) 

Experiment bude probíhat u plazů odchovaných v zájmovém chovu, ale výsledky budou následně uplatněny i v programu 

zaměřeném na záchranu ohrožených druhů plazů. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Do sledování budou zařazeni zástupci tří skupin plazů, se kterými má pracoviště letité zkušenosti a má vytvořeny 

předpoklady pro úspěšný odchov (leguán zelený, agama bradatá/označovaná též jako vousatá, gekončík noční a užovka 

červená). Předpokládáme využití 10 samic a 3 samců agamy bradaté; 15 samců a 15 samic gekončíka nočního, 6 samců 

leguána zeleného, 3 samců užovky červené a 5 samic užovky červené. 

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

skončení pokusu? 

U zvířat v pokusu nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky. Míru závažnosti lze definovat jako mírnou. Po ukončení 

experimentu budou zvířata umístěna do chovu, případně budou darována do zájmových chovů.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Živá zvířata nelze nahradit, neboť se jedná o odběr spermatu a následně umělou inseminaci. 

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

Do experimentu je plánován minimální počet zvířat, který umožní statistické vyhodnocení úspěšnosti. 

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. 

Do sledování budou zařazeni zástupci čtyř skupin plazů, se kterými má pracoviště letité zkušenosti a má vytvořeny 

předpoklady pro úspěšný odchov (leguán zelený, agama bradatá, gekončík noční a užovka červená). Plazi budou ustájení 

v teráriích v akreditovaných místnostech kliniky, za podmínek odpovídajících optimálním podmínkám zájmového chovu. 

Kontrolu zvířat, úklid terárií a krmení zajišťují proškolení odborně způsobilí pracovníci kliniky s dlouholetou praxí. 

 


