
 

 

 

 

Zápis ze schůzky řešitelů projektů pokusů s Odbornou komisí pro zajišťování dobrých 

životních podmínek pokusných zvířat LF MU (dále jen „komise“) ze dne 15.11.2017 

 

 

 

Přítomni: seznam je uložen u předsedkyně komise 

 

Schůzku vedla předsedkyně komise Ing. Iva Pipalová, která ve své prezentaci zdůraznila 

hlavní body změn vyplývajících z udělení obnoveného oprávnění k používání pokusných 

zvířat pro zařízení Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno – 

Bohunice a některé další pokyny, kterými se řešitelé musí řídit při práci s pokusnými zvířaty:  

1) Pro vypracování projektu pokusů mohou řešitelé využít předvyplněný formulář, ve 

kterém jsou červeně uvedeny doporučené formulace. Místnosti pro umístění zvířat a 

provádění pokusů musí být uvedeny v kolonce č. 2, nikoliv č. 17. Do kolonky č. 11 je 

třeba uvést, kde byly studovány alternativní validované metody.  

2) Komise bude provádět pravidelné čtvrtletní kontroly protokolů pokusů se zvířaty. Při 

kontrole musí být k dispozici schválený projekt pokusů. V protokolu musí být 

uvedeno: 

 Číslo projektu udělené MŠMT 

 Jméno vedoucího pokusu 

 Datum zahájení každého jednotlivého pokusu 

 Popis všech úkonů provedených na pokusném zvířeti 

 Při opakovaném provádění stejné metodiky je možné zapsat zkrácený postup 

nebo napsat, že je pokus prováděn podle postupu uvedeném v projektu pokusů. 

 Záznamy o úhynech zvířat musí být vedeny jak v protokolu, tak v sešitě o 

spotřebě krmiva, který je uložen v pavilonu Z. 

3) Povinností všech účastníků pokusů je prostudovat provozní řád a technologické 

postupy ještě před vstupem do prostor, kde je povoleno pokusy na zvířatech provádět. 

Zejména je důležitá znalost povinností při poruchách. 

4) Z důvodů bezpečnosti musí být mimo pracovní dobu u pokusu přítomni nejméně 2 

osoby.  

5) Každý nový účastník pokusu musí být představen pracovníkům pavilonu Z. 

6) Před vstupem do uživatelského zařízení je zakázáno používat parfémy. 

7) Kadavery jsou ukládány do mrazicího boxu v místnosti č. 107. 

8) V místnosti s odpadem je nutno odpad roztřídit. 

9) Ochranný oděv používaný pro práci za bariérou je nutné měnit každý týden. 

 

Zapsala I. Hradilová Svíženská 


