
Cíle SZ
Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke 
zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních 
podmínek zvířat. Hlavní snahou je změnit pohled 
na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, 
kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi 
by nemělo být hodnoceno podle jejich možného 
užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na 
myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody 
jednotlivce.

FinanCování činnoSti SZ
Zhruba 40 % příjmů tvoří granty, které jsou 
určeny na specifické projekty a pochází od 
českých i zahraničních nadací či mezinárodních 
organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako 
příspěvky od zahraničních organizací na ochranu 
zvířat. 40 % představují příjmy od drobných 
dárců a zhruba 5 % získává SZ z prodeje 
propagačních předmětů a z organizování 
benefičních akcí.

činnoSt SZ
Svoboda zvířat pořádá odborné konference, 
besedy, výstavy, informační stánky, promítání 
dokumentárních filmů či ochutnávky veganských 
jídel. V rámci osvětových kampaní vydává letáky, 
brožury, plakáty i filmové dokumenty.
V současné době se SZ soustředí především na 
kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových 
zvířat a za nahrazení pokusů na zvířatech. Velkou 
váhu přikládá ekologické a etické výchově – její 
lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat 
na školách a dalších veřejných místech. 
V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro 
domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje 
českým společnostem mezinárodní certifikáty 
Humánní kosmetický standard a Humánní 
standard pro prostředky pro domácnost. Eticky 
zodpovědným obchodníkům s oděvy uděluje 
certifikát Obchod bez kožešin.

SpolupráCe SZ
SZ spolupracuje s českými i zahraničními 
organizacemi na ochranu zvířat, které sledují 
podobné cíle. SZ se také snaží o diskuzi 
a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat.

Kde SZ najdete?
informační centra najdete v plzni a v praze.

Svoboda zvířat – Plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 444 084
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Svoboda zvířat – Praha
Mozartova 6/1976, 150 00 Praha
Telefon: 777 835 651
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Svoboda zvířat je vděčná za jakoukoli výši finanční 
podpory věnované na její činnost. Za příspěvek 
min. 300 Kč za rok se můžete stát členem SZ. 
Naši členové dostávají 4x ročně Zpravodaj SZ 
a mají 10% slevu v E-shopu.

Č.ú. 235379860/0300  
(ČSOB Plzeň)

www.svobodazvirat.cz

Svoboda zvířat   
 kdo jsme
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat sdružující 
osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní 
neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. 
Svoji činnost zahájila v roce 1994.



jakpomoci

Jak můžete pomoci  
 Svobodě zvířat

› Staňte se členem Svobody zvířat (SZ) – jako 
člen získáváte mnoho výhod – čtvrtletní 
tištěný zpravodaj SZ, 10% slevu v E-shopu SZ, 
elektronický Newsletter SZ a další.

› Je-li to možné, nekupujte zboží testované na 
zvířatech. Kosmetiku a čisticí prostředky kupujte 
nejlépe s certifikací Humánní kosmetický 
standard a Humánní standard pro prostředky pro 
domácnost (HCS/HHPS).

› Můžete napsat firmám, které využívají zvířata, 
proč odmítáte jejich výrobky a požádat je o přijetí 
HCS/HHPS – vzorový dopis najdete na:  
www.netestovanonazviratech.cz - sekce Jak 
pomoci.

› Pokud studujete školu, kde se používají zvířata 
pro pokusy a/nebo pitvy, napište nám o tom (na 
e-mail pokusy@svobodazvirat.cz).

› Při výuce odmítněte pitvu či pokus na zvířeti 
a požádejte o alternativu. Máte na to ze zákona 
právo.

› Nekupujte výrobky z pravých kožešin. Nejste-li si 
jisti, jak rozpoznat pravou kožešinu od umělé, na 
webu www.protisrsti.cz naleznete rádce do kapsy.

› Podporujte obchodníky, kteří se zapojili 
do programu Obchod bez kožešin. Jejich 
aktualizovaný seznam naleznete na webu www.
obchodbezkozesin.cz.

› Zúčastněte se mezinárodní soutěže Designem 
proti kožešinám (Design Against Fur), která 
je určena studentům od 16 let. Více informací 
naleznete na webu www.dafcr.cz. 

› Máte-li možnost a zájem umístit některý 
z našich bannerů na své webové stránky, prosím 
kontaktujte nás na e-mailu info@svobodazvirat.
cz. Také můžete na svůj web umístit odkaz na naše 
stránky (www.svobodazvirat.cz).

› Máte-li profil na Facebooku, můžete se stát členem 
naší skupiny Svoboda zvířat. 

› Pomozte nám s rozšiřováním materiálů – letáků, 
brožur, plakátů, zpravodajů, seznamů kosmetiky 
a samolepek. Pro materiály si pište na  
info@svobodazvirat.cz.

› Zajistěte ve Vašem městě místo pro umístění této 
mobilní výstavy, rádi Vám ji po dohodě zašleme.

› Vzdělávejte se - informujte sami sebe a vaše okolí.

› Podpořte Svobodu zvířat finančně. Číslo účtu: 
ČSOB – 235379860/0300. Svobodu zvířat můžete 
podpořit také nákupem zboží v E-shopu SZ 
(www.svobodazvirat.cz/eshop/), nebo zasláním 
dárcovské SMS ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT 
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Svoboda 
zvířat obdrží 27 Kč. Více informací o službě 
najdete na www.darcovskasms.cz.

další možnoSti jaK pomoCi Zvířatům
› Staňte se vegetariány nebo vegany – většina 

živočišných produktů pochází z velkochovů, kde 
jsou ignorovány přirozené potřeby zvířat. 

› Nepodporujte kruté zacházení se zvířaty 
návštěvou cirkusů, dostihů, psích, býčích 
a kohoutích zápasů. Také mnohé ZOO nemohou 
plně uspokojit přirozené potřeby většiny zvířat, 
nepodporujte je.

› Nekupujte si zvíře ze zverimexu a chovné stanice, 
ale adoptujte opuštěné zvíře z útulku.

› Pokud najdete zraněné divoké zvíře, kontaktujte 
záchrannou stanici pro volně žijící zvířata (jejich 
seznam naleznete na webu ČSOP – www.csop.cz).

› Pokud se dozvíte o týrání zvířat ve Vašem okolí, 
kontaktujte (telefonicky nebo písemně) svoji 
Krajskou veterinární správu a policii a požadujte 
kontrolu (www.svscr.cz).



Kampaň Za nahrazení  
   pokusů na zvířatech
Každoročně je na celém světě k pokusům použito přibližně 115 milionů zvířat. Zákroky, 
které zvířata při pokusech podstupují, jim často způsobují velké utrpení a po ukončení 
pokusu bývají zvířata většinou usmrcena. Pokusy na zvířatech jsou širokou veřejností 
chápány jako nutné zlo, kterému se s ohledem na naši bezpečnost nelze vyhnout. Je to 
ale skutečně tak?

po
ku

sy
Jaké pokusy Jsou prováděny?
Zvířata jsou používána k testování léčiv, mnoha 
druhů chemických, ale i přírodních látek. Dále jsou 
zvířata používána k výzkumu léčebných postupů 
a operací, k produkci různých látek a v tzv. základním 
výzkumu. Mnoho zvířat je používáno i pro výuku na 
školách a pro ekologické i etologické studie.

LegisLativa
V EU upravuje používání pokusných zvířat směrnice 
86/609/EEC, v ČR Zákon č.246/1992 Sb. na ochranu 
zvířat proti týrání. Obě legislativy obsahují povinnost 
použít alternativní metodu místo pokusu na zvířeti 
vždy, když je schválená a k dispozici. Nicméně v praxi 
je toto ustanovení vykládáno různými způsoby, 
a jsou tak schvalovány i pokusy, k nimž existuje 
plnohodnotná alternativa. Navíc nedodržení není 
prozatím nijak postihováno. Kromě povinnosti 
upřednostnit alternativu před pokusem na zvířeti 
neobsahuje legislativa výraznější omezení pokusů na 
zvířatech (kromě několika výjimek – viz dále).

proč Jsme proti pokusům   
na zvířatech?
Svoboda zvířat se staví proti všem typům 
pokusů na zvířatech, a to z etických i vědeckých 
důvodů. Pokusy způsobují obrovské utrpení 
milionům zvířat, zvířat, a to nejen během pokusu 
samotného, ale i vlivem nepřirozených podmínek 
života v laboratořích. Mnoho zvířat je pro pokusy 
odchytáváno z přírody, což ještě zvyšuje míru jejich 
utrpení a stresu. Jak navíc dokládají videozáznamy 

z laboratoří, zvířata trpí jak při pokusech, tak vinou 
ponižujícího a nevhodného zacházení ze strany 
zaměstnanců.

Pokusy na zvířatech jsou údajně nezbytné k tomu, 
aby produkty, které používáme, byly bezpečné, 
abychom byli schopni nalézat nové léčebné postupy 
pro nemocné a aby mohly být učiněny další vědecké 
objevy.

Všechna zvířata (včetně člověka) se od sebe značně 
liší svou anatomií, fyziologií i metabolismem. Každý 
živočišný druh reaguje na různé chemické látky 
a podněty svým způsobem, přičemž některé reakce 
se mohou od ostatních druhů velmi lišit, zatímco 
jiné se mohou podobat až shodovat. Kromě toho 
jsou u zvířat v laboratořích nemoci často vyvolávány 
uměle, za zcela jiných podmínek než vznikají u lidí 
a v extrémně krátkém čase, přičemž jsou zvířata 
ve stálém stresu. Pokud vezmeme v úvahu tato 
fakta, je zřejmé, že pokusná zvířata nemohou být 
spolehlivým modelem pro lidský organismus.

Pokusy na zvířatech představují pro vědce, 
chovatele zvířat, dodavatele vybavení, krmiv 
a mnoho dalších lidí výnosný obchod, což celou 
situaci komplikuje. Tito lidé totiž nemají zájem na 
omezování pokusů na zvířatech a spíše se snaží  
o to, aby vše zůstalo při starém.

kampaň svobody zvířat
V současné době vede Svoboda zvířat v rámci 
kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech  
3 projekty:

PROJEKT OBěTI KRáSy má za cíl úplné ukončení 
testování kosmetiky a prostředků pro domácnost 
na zvířatech.

PROJEKT HUMáNNí VZDěláVáNí, jehož cílem 
je nahrazování pokusů na zvířatech ve výuce na 
středních a vysokých školách.

PROJEKT NEJBlIžší PříBUZNí usiluje o ukončení 
pokusů na primátech v EU.



Projekt Oběti krásy
Každý rok jsou na celém světě pro testování kosmetiky a prostředků pro domácnost 
zabity tisíce zvířat. Těmto zvířatům jsou aplikovány chemické látky do očí a na kůži, jsou 
nucena je polykat či inhalovat. To vše jen proto, aby měli spotřebitelé na výběr tisíce 
nových výrobků.O

bětikrásy

Mezi nejčastěji používaná zvířata při testování 
kosmetiky a prostředků pro domácnost (tzn. 
čisticích prostředků, pracích prášků, leštidel atd.) 
patří myši, potkani, morčata a králíci.

Testování na zvířatech je nejen velmi krutým, ale 
také ne příliš spolehlivým způsobem ověřování 
bezpečnosti a kvality výrobků. řada společností 
již proto od testování na zvířatech upustila. Vy 
tak máte na výběr mezi výrobky testovanými 
na zvířatech a těmi, které byly otestovány jinak 
či obsahují jen složky otestované na zvířatech 
v minulosti (společnost tak nepodporuje nové 
testy). Vaše rozhodnutí může pomoci zastavit nebo 
naopak  podpořit utrpení zvířat.

teSty na ZvířateCh
Mezi stále prováděné patří testy oční a kožní 
dráždivosti, při nichž je králíkům nebo morčatům 
nanášena do očí nebo na kůži testovaná látka. 
Následně je hodnoceno zakalení oka či poškození 
kůže. Mezi další testy patří testy akutní a chronické 
toxicity (jedovatosti) a toxicity po opakované dávce. 
Během těchto testů je zvířatům injekčně, inhalačně 
či orálně podána testovaná látka, a to jednorázově 
či dlouhodobě. Po skončení pokusu jsou zvířata 
zabita za účelem pitvy.

Dalšími testy, při nichž je látka podávána samicím 
a je sledován její vliv na plodnost a/nebo na plod, 
jsou testy reprodukční toxicity a teratogenity. 
Cílem jiného testu - lD50 (lethal Dose 50 %) - 
je určit takovou dávku látky, která způsobí smrt 

poloviny pokusných zvířat. Vždy stejně početným 
skupinám zvířat jednoho druhu jsou postupně 
aplikovány různé dávky jedné látky, a to tak 
dlouho, než je nalezeno takové množství látky, po 
jehož aplikaci zemře polovina jedinců ve skupině. 
Všechny tyto i mnohé další prováděné testy na 
zvířatech způsobují zbytečné utrpení a neposkytují 
spolehlivé výsledky.

alternativní metody
V současné době již existuje mnoho spolehlivých 
metod, při kterých nejsou používána zvířata. 
Mezi tyto metody patří např. buněčné a tkáňové 
kultury, počítačové modely reaktivity látek, studie 
na lidských dobrovolnících, výzkum za použití 
mikroorganismů a mnoho dalších. Tyto postupy 
se již stávají v mnoha zemích běžnými a jejich 
kombinace dokáží nejen plně nahradit používání 
zvířat, ale data, která poskytují, jsou i mnohem 
přesnější.

legiSlativa
Od března 2009 v EU platí zákaz testování 
jednotlivých kosmetických složek a kosmetických 
výrobků na zvířatech. S výrobky a složkami 
testovanými na zvířatech se nesmí v EU ani 
obchodovat. Tento zákaz však má 3 výjimky, a to 
testy toxicity po opakované dávce, reprodukční 
toxicity a toxikokinetiky, pro něž bude zákaz 
platit až od r. 2013. V ČR platí zákaz testování 
kosmetických výrobků i jejich jednotlivých složek 
na zvířatech bez výjimek. Neznamená to ale, že 
by česká kosmetika nebyla testovaná na zvířatech, 

In vitro test kožní dráždivosti



většina složek je k nám totiž dovážena z ciziny,  
kde tak přísná legislativa neplatí. Navíc zatím 
neexistují žádné kontrolní systémy, takže jedinou 
zárukou, že je produkt včetně jeho složek 
netestován na zvířatech, zůstávají níže uvedené 
certifikáty.

Bohužel, ani v ČR ani v EU zatím není nijak 
omezeno testování prostředků pro domácnost 
a jejich složek a provádí se proto z velké části na 
zvířatech.

jaK Spolehlivě poZnat výrobKy 
neteStované na ZvířateCh?
Humánní kosmetický standard (HCS) je 
jediný celosvětově platný certifikát udělovaný  
kosmetickým společnostem, jejichž výrobky (včetně 
jednotlivých složek) nejsou testovány na zvířatech. 
Prohlášení kosmetických společností (které 
tento certifikát nemají), že jejich výrobky nejsou 
testovány na zvířatech, mohou být často zavádějící 
a mást spotřebitelskou veřejnost. Díky HCS si 
může spotřebitel vybrat zboží, které na zvířatech 
zaručeně testováno nebylo.

Kosmetické společnosti, které mají certifikát HCS, 
nesmí provádět testy na zvířatech, ani je zadávat 
jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho musí 
dodržet pevně stanovené datum ukončení testování 
na zvířatech, po kterém již nesmí být výrobky ani 
jejich složky takto testovány. Dodržování těchto 
podmínek je kontrolováno pravidelnými audity. 
Kromě HCS existuje ještě Humánní standard pro 
prostředky pro domácnost (HHPS). Kritéria pro 
jeho získání jsou stejná jako u HCS.
Certifikáty HCS a HHPS jsou v jednotlivých 
státech udělovány členskými organizacemi ECEAE 

(Evropské koalice za ukončení 
pokusů na zvířatech), v ČR 
nabízí certifikaci Svoboda 
zvířat.
Kromě HCS/HHPS existuje 
na trhu několik dalších 
certifikátů, které mají 

zajišťovat netestování na zvířatech. Většina z nich 
má ovšem mírnější kritéria, a nezaručuje tedy např. 
netestování složek absolutně nebo musí společnost 
pro jejich získání pouze vydat potvrzení, že 
netestuje na zvířatech. Některé certifikáty označují 
ekologické výrobky, což však o způsobu testování 
nic nevypovídá.

Nekupujte kosmetiku a ostatní zboží testované na 
zvířatech! Existuje mnoho kvalitních výrobků, které 
nebyly na zvířatech otestovány a jejich sortiment se 
stále rozšiřuje. Mezi společnosti s certifikátem HCS 
nebo HHPS dostupné v ČR patří např. The Body 
Shop, Freeman Cosmetics, Jäson Natural Cosmetics, 
Kiss My Face, ĺ Occitane, Manufaktura, Marks 
& Spencer, Mary Kay, Montagne Jeunesse, Paul 
Mitchell, Sanoflore, Urtekram a yves Rocher.

BUAV
APPROVED

Photo: One voice

Kosmetika netestovaná na zvířatech od společnosti Manufaktura
Foto: Ondřej Petrlík pro časopis Sanquis
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Nejbližší příbuzní
Naši nejbližší příbuzní, subhumánní primáti jsou velmi inteligentní a vnímaví a jejich 
schopnost trpět je srovnatelná s člověkem.
Přesto stále patří mezi tvory, na kterých jsou prováděny mnohé pokusy. Zákroky, které 
primáti podstupují, jim způsobují značné utrpení a jak již bylo mnohokrát prokázáno, 
nejsou výsledky těchto pokusů na lidi spolehlivě aplikovatelné. Neměli bychom tedy 
konečně obrátit pozornost na jiné, dostupné a spolehlivé metody výzkumu, které by 
nepřinášely jiným tvorům utrpení?

př
íb

uz
ní

Kampaní Nejbližší příbuzní se SZ připojila 
k mezinárodní kampani Evropské koalice za ukončení 
pokusů na zvířatech (www.eceae.org).

život primátů v přiroZeném proStředí
Primáti jsou převážně stromoví savci, jsou tedy dobře 
přizpůsobeni ke šplhání a mají dobré prostorové 
vidění. Jsou to většinou kontaktní zvířata, žijící ve 
skupinách s výraznou sociální hierarchií. Kromě 
hlasu vyjadřují svoje postavení ve skupině pohyby 
a grimasami. Chování primátů je, stejně jako jejich 
potřeby, velmi komplexní a složité.

poKuSy na primáteCh
Každoročně je jen v EU použito pro pokusné 
účely přibližně 10 000 primátů, nejčastěji makaků 
a kosmanů. Tito primáti jsou buď odchováni 
v chovných centrech nebo jsou odchyceni ve volné 
přírodě a pak přepravováni do laboratoří po celém 
světě. Odchyt, přeprava a držení v klecích pro 
primáty znamená stres a strach a může jim způsobit 
zranění.

V laboratořích jsou opice často drženy v malých, 
celokovových klecích a mívají v nich jen minimální 
obohacení. Téměř žádná z těchto opic již nikdy 
neuvidí denní světlo. Není překvapující, že studie 

odhalily u laboratorních opic stereotypní chování 
a sebepoškozování.

typy poKuSů na primáteCh
Primáti jsou používáni především pro testy toxicity 
a dále pro lékařský a základní výzkum.

TESTy TOxICITy
Cílem těchto testů je zjištění, zda je podávaná látka 
(např. chemikálie či lék) nebezpečná pro člověka. 
Substance jsou primátům násilně vstřikovány do 
žaludku, jsou nuceni je inhalovat nebo jim jsou 
podávány injekčně.

léKAřSKý VýZKUM
Na primátech se provádí především výzkum 
v následujících oblastech:
› psychologie - vyvolávání různých psychických stavů 

pomocí chemických látek, fyzických stimulů nebo 
nastolením stresové situace

› nakažlivá a autoimunitní onemocnění – např. AIDS, 
rakovina

› neurologická onemocnění - např. Alzheimerova, 
Parkinsonova choroba (simulování stavů při těchto 
nemocech různými zásahy do nervové soustavy)

ZáKlADNí VýZKUM
V tomto typu výzkumu jde o zjištění, jak co funguje, 
spíše než o hledání léčby. V Evropě se provádí 
na makacích, paviánech a kosmanech a zahrnuje 
výzkum fungování mozku, schizofrenie, letecký 
a kosmický výzkum a výzkum reprodukce.

alternativní metody
Mezi alternativní metody, které mohou být použity 
při testování toxicity chemikálií a výzkumu nemocí, 
patří např. počítačové systémy, studie mikrodávek 
na dobrovolnících, buněčné a tkáňové kultury, 
mikroorganismy, studie s využitím moderních 
zobrazovacích technik či populační studie.

Rozumná, humánní a progresivní věda začíná 
u poznání, že experimenty na našich nejbližších 
příbuzných patří minulosti. Podpořte zákaz 
experimentování na primátech. Natrvalo.



Projekt  
Humánní vzdělávání
Studenti mnoha středních a vysokých škol se stále setkávají s „tradičním“ využíváním 
zvířat pro výuku (tzn. pokusy na zvířatech nebo jejich zabíjení za účelem anatomické 
pitvy). Pokud s takovýmto přístupem nesouhlasí, může jim to způsobit značné 
problémy s vyučujícím (např. sníženou známku, potíže se získáním zápočtu apod.). 
Na druhé straně, tisíce studentů na celém světě studují nebo již vystudovaly lékařství, 
farmacii, veterinární medicínu a přírodní vědy, aniž by při tom museli provádět 
pokusy na zvířatech. Tento trend se stále rozšiřuje a dá se říci, že také v ČR se nové 
přístupy ve výuce stávají stále běžnějšími.

vzdělávání

humánní vZdělávání
Vzdělávání, v jehož rámci studenti nejsou nuceni 
provádět pokusy na zvířatech, je naprosto 
plnohodnotné a leckdy i přínosnější než výuka 
pomocí „tradičních“ metod. Cílem humánního
vzdělávání není vyloučení kontaktu studenta 
s „živým materiálem“ - jde však o to, aby byl
tento kontakt zodpovědný a smysluplný a výuka 
rozmanitá a přínosná.

Humánní vzdělávání je zaměřeno na zavádění tzv. 
alternativ a alternativních přístupů do výuky. Mezi 
tyto alternativní metody patří:

› multimediální počítačové programy          
› realistické modely a simulátory
› pokusy studentů na sobě samých
› eticky získaná uhynulá zvířata (tzn. uhynulá 

stářím, následkem nemoci, nehody nebo úrazu)
› klinická praxe, asistování v ordinaci/na operačním 

sále
› pokusy in vitro: na buněčných kulturách, 

izolovaných orgánech (např. z eticky získaných 
uhynulých zvířat)

› video
› terénní a pozorovací studie

Tyto alternativní metody nejenže šetří životy tzv. 
pokusných zvířat, ale přinášejí i značné zkvalitnění 
výuky a řeší morální dilema, s nímž se mnoho 
studentů potýká.

jaK vySoKá je Cena alternativ?
Pořizovací cena alternativy závisí samozřejmě na 
jejím typu. Většina alternativ je pro vzdělávací 
instituce cenově dosažitelná, ale i např. dražší, 
komplexnější simulátory se z dlouhodobějšího 
hlediska (několik let) vyplatí. Je totiž nutné brát 

v úvahu to, že investice do alternativ je jednorázová, 
zatímco pokusná zvířata se musí kupovat stále 
znovu a jejich pořizovací cena není nejnižší.

Má STUDENT PRáVO POKUS NA ZVířETI 
ODMíTNOUT?
Student nesmí být nucen k provedení pokusu nebo 
pitvy (zvířete zabitého za tímto účelem) kvůli získání 
zápočtu nebo složení zkoušky ani mu za odmítnutí 
provedení daného úkolu nesmí být zhoršena 
známka (listina základních práv a svobod). 
Vyučující má povinnost použít alternativu, pokud 
existuje (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání). Může se stát, že studentovi je 
povoleno aktivně se praktika neúčastnit, ale musí 
být přítomen – to sice alternativou není, ale často je 
to alespoň dosažitelný kompromis.

Svoboda zvířat nabízí vyučujícím i studentům 
konzultace, pomoc s hledáním alternativ a několik 
freewarových programů zdarma. V případě zájmu 
uspořádá na dané škole i přednášku s ukázkami 
alternativ.



Alternativní metody  
k pokusům na zvířatech  

al
te

rn
at

iv
yJiž nyní existuje mnoho metod, které mohou být 

použity místo pokusů na zvířatech. Zde uvádíme 
příklady jen několika z nich.

počítačové SyStémy
Počítače mohou být využívány při testování léků 
nebo studiu onemocnění – to vše díky příslušnému 
naprogramování založeném na již dostupných 
informacích o způsobu, jakým lidské tělo reaguje 
na různé látky, o molekulárních strukturách látek, 
o biochemických reakcích a způsobu metabolismu.

buněčné Kultury
Téměř všechny typy lidských buněk mohou 
být pěstovány v kulturách. Buněčné systémy 
hrají klíčovou roli ve výzkumu rakoviny, sepsí, 
ledvinových onemocnění nebo např. AIDS a jsou 
běžně používány při testování kosmetiky, chemikálií, 
produkci vakcín, vyvíjení léků a diagnostikování 
onemocnění.

mapreC
MAPREC je molekulární alternativní metoda, která 
může být používána k testům vakcíny proti dětské 
obrně. Detekuje a měří mutace, které mohou 
způsobit, že se virus obsažený ve vakcíně proti obrně 
stane nakažlivým. Metoda MAPREC je uznávána 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) od 
roku 1999, nicméně WHO a zúčastněné laboratoře 
oddalují oficiální validaci této metody a její schválení 
jako kompletní náhrady testů na opicích.

lidSKé tKáně
Běžné vzorky lidské krve jsou zásadní například 
pro výzkum metabolických poruch, účinků léků, 
poškození ledvin a alergických reakcí. Vzorky různých 
lidských tkání mohou být získány při diagnostických 
biopsiích, při operacích, po porodu a posmrtně.

Studie na dobrovolníCíCh
Moderní zobrazovací technologie jako např. MEG 
(magnetoencefalografie), fMRI (funkční magnetická 
rezonance), DTI (zobrazování difuzních tenzorů), 

CT (počítačová tomografie) a TMS (transkraniální 
magnetická stimulace) umožňují výzkum 
nejrůznějších onemocnění na dobrovolnících – od 
epilepsie, léčby bolestí a Parkinsonovy choroby až 
po mozkové nádory a schizofrenii.

Jiný typ studií na lidech – tzv. studie mikrodávek - 
je založen na ultra-senzitivních metodách, pomocí 
kterých se dají měřit účinky extrémně malých – 
a tudíž bezpečných – dávek testovaných látek na 
dobrovolníky.

Také finální kosmetické výrobky jsou před uvedením 
na trh testovány na dobrovolnících. 

populační Studie
Studium rolí genů, životního stylu, stravy 
a zaměstnání při vývoji nejrůznějších onemocnění 
v lidských populacích již pomohlo zachránit mnoho 
životů – obzvláště před rakovinou a srdečními 
příhodami.

orgány Z jateK
Místo testů oční dráždivosti na králících je možné 
pro testování kosmetiky použít tzv. jateční odpad 
- oči z mrtvých kuřat, králíků a krav. Stejně jako 
u testů na zvířatech se po aplikaci testované látky 
sleduje zakalení a poškození rohovky oka. V tomto 
případě nejde o testy naprosto bez využití zvířat, 
ale v tuto chvíli využívají odpad z jatek a jsou 
bezpochyby etičtější než používání živých zvířat. 

VíCE INFORMACí O POKUSECH NA ZVířATECH:
www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz
www.interniche.org
www.cs.eceae.org

KONTAKT:  
pokusy@svobodazvirat.cz,  
alternativy@svobodazvirat.cz

Podle evropské i české legislativy by výzkumná či testovací metoda bez použití zvířat měla 
být používána (namísto zvířat) hned poté, co je schválena. V praxi se ovšem alternativa 
začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a běžně dostupná (což trvá řadu 
let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich 
zavádění do praxe není příliš finančně podporováno. Každá nová alternativa musí být 
validována (otestována a schválena) Evropských centrem pro validaci alternativních 
metod. Tento proces je ovšem velmi zdlouhavý a často trvá až několik let.


