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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Školení úředních veterinárních lékařů k metodice provádění kontrol akvakultury a pitvy ryb 

Doba trvání projektu pokusů do 10/2017 

Klíčová slova - maximálně 5 Ryby, školení ÚVL 

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) 

V rámci vzdělávání pracovníků Státní veterinární správy bude uspořádáno Školení úředních veterinárních lékařů k 

metodice provádění kontrol akvakultury a pitvy ryb. Školení bude zaměřeno na rozšíření znalostí úředních veterinárních 

lékařů, do jejichž kompetence spadají i chovy ryb, o problematice nemocí kaprovitých a lososovitých se zaměřením na 

sledované nákazy. V praktické části budou mít možnost pod dozorem specialistů na choroby ryb vyzkoušet si šetrné 

utracení ryby, pitvu a odběr vzorků. 

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) 

Zkvalitnění práce úředních veterinárních lékařů působících v chovech ryb.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Kapr obecný, násada – max. 100 kusů 
Pstruh duhový, roček – max. 100 kusů 

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

skončení pokusu? 

Ryby budou před pitvou šetrně utraceny tupým úderem do hlavy a následným vykrvením. Navrhovaná míra závažnosti je 

mírná. Po skončení budou utracené ryby odstraněny kafilerní službou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro zachování cílů školení není možné ryby nahradit. 

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

Každý účastník bude mít k dispozici jednoho kapra a jednoho pstruha. Celkový počet použitých ryb bude záviset na 

konečném počtu účastníků školení. 

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. 

Kapr a pstruh byli zvoleni z toho důvodu, že v chovech kapra a v chovech lososovitých ryb odebírají úřední veterinární 

lékaři vzorky pro diagnostiku nebezpečných nákaz. Před zahájením praktické části školení budou ryby umístěny do kádě 

s čistou vodou a vzduchováním. 

 


