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1)z pøíspìvku: „Zkoušení bezpeènosti kosmetických pøípravkù a testy na zvíøatech“, MUDr. Dagmar Jírová, CSc., NRC pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav
2)Toxicita je vlastnost chemických slouèenin, spoèívající ve vyvolání otravy lidí èi zvíøat. zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxicita
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Kosmetický prostøedek1)

- úèelem je: výluènì nebo pøevážnì èistit, parfémovat, 
mìnit vzhled, chránit, udržovat v dobrém stavu nebo 
korigovat lidské pachy, nejde-li o léèivo

- místo aplikace: zevní èásti lidského tìla pokožka, vla-
sový systém, nehty, rty, zevní pohlavní orgány, zuby 
a sliznice dutiny ústní 

Zákon è.258 / 2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví 
Vyhláška 448 / 2009 Sb., o kosmetických prostøed-

cích
- dozor na trhu: KHS – krajské hygienické stanice   

Každý rok jsou na celém svìtì pro testování chemic-
kých látek (tj. vèetnì látek tzv. pøírodních) stále použí-
vány a usmrcovány milióny zvíøat. Chemické látky jsou 
základními složkami kosmetických výrobkù. Zvíøatùm jsou 
tyto látky aplikovány do oèí, na kùži, jsou nucena je polykat èi 
inhalovat. Kromì hotových – finálních výrobkù se testují jejich 
jednotlivé složky. 

Testování na zvíøatech je nejen velmi krutým, ale také 
nepøíliš spolehlivým zpùsobem ovìøování bezpeènosti 
a kvality výrobkù. Øada spoleèností již proto od testování na 
zvíøatech upustila. 

Testy na zvíøatech nejsou specificky vyžadovány záko-
nem. Pøed uvedením produktu na trh musí být prokázána jeho 
bezpeènost schválenou metodou. Spoleènosti tak mohou použí-
vat schválené metody bez použití zvíøat a kombinace složek, kte-
ré již byly uznané jako pro lidi bezpeèné. Odhaduje se, že již 
existuje více než 8 – 10 000 takto schválených složek. 

Mezi nejèastìji používaná zvíøata pøi testování kosmetiky 
a prostøedkù pro domácnost (tzn. èistících prostøedkù, pra-
cích práškù, leštidel atd.) patøí myši, potkani, morèata, králíci, 
psi, ryby,... Testuje se oèní dráždivost, kožní dráždivost, toxi-
cita (jedovatost), mutagenita (schopnost zpùsobit genetické 
poruchy), teratogenita (schopnost poškodit plod), karcinoge-
nita (schopnost zpùsobit rakovinu), potenciál poškodit gene-
tickou výbavu plodu nebo embrya a toxikokinetika (tzn. jak se 
látka vstøebává, metabolizuje, ukládá a vyluèuje). 

Pøíklady nejpoužívanìjších testù na zvíøatech

Test oèní dráždivosti
Je znám také jako Draizùv oèní test a je používán ke stano-

vení akutní dráždivosti látky po pøímé aplikaci do oka. Obvykle 
jsou používáni alespoò tøi dospìlí králíci pro test jedné látky. 
Každému králíkovi, který je znehybnìn a pøi vìdomí, je látka 
aplikována do oka, zatímco druhé oko slouží jako kontrola.

Oko králíka produkuje mnohem ménì slz než oko lidské 
a nemùže proto látku vyplavit. I to je jeden z praktických dùvo-
dù, proè je používán právì tento druh zvíøat. Králíci také nema-
jí mrkací reflex, což usnadòuje aplikaci chemikálií. Bìhem 

testu dochází k zakalení oka, zèervenání a otoku víèek. Vidi-
telné vøedy a mokvání oèí je popisováno po 21 dnech po apli-
kaci jedné dávky. Zvíøatùm obvykle nejsou poskytnuty žádné 
bolest tišící prostøedky.

Test kožní dráždivosti
Tento test je používán ke stanovení agresivity látky apliko-

vané na kùži. Používáni jsou nejménì tøi dospìlí králíci nebo 
morèata pro test jedné látky. Test vyžaduje aplikaci zkoušené 
látky na jejich oholená a vrchní vrstvy pokožky zbavená 
záda.

Po hodinách, dnech èi týdnech se objeví známky zèerve-
nání, otokù, zánìtù, práskání kùže a tvorba vøedù. Obvykle 
nejsou poskytovány bolest tišící prostøedky.

Test akutní toxicity
Existuje nìkolik rùzných typù testù toxicity2). Test akutní toxi-

city stanovuje toxický úèinek látky na celý organismus po apli-
kaci jedné dávky. Obvykle se používá 15-30 potkanù na test 
jedné látky. Ta je podávána orálnì, injekènì nebo inhalaènì, 
obvykle opìt bez bolest tišících prostøedkù. Zvíøata jsou 
následnì nìkolik dnù pozorována a jakékoliv projevy otravy 
jsou zaznamenávány. Mezi symptomy patøí zmìny krevního 
tlaku, ztráta váhy, nadmìrné slinìní, poškození vnitøních orgá-
nù, vnitøní krvácení, poruchy dýchání, køeèe, krvácení z oèí, 

Foto: One Voice

Foto: One Voice
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nosu nebo koneèníku, naježení chlupù, tøes, prùjem a koma. 
Není výjimkou, že zvíøata bìhem testu umírají. Na konci 
pokusu jsou všechna pøežívající zvíøata usmrcena za úèelem 
provedení pitvy.

Test teratogenity
Cílem tohoto testu je odhalit pøípadné negativní úèinky 

látek na vyvíjející se plod. Bøezím samicím je po dobu 10 
dnù podávána zkoušená látka, poté jsou zvíøata usmrcena 
a plod vyjmut. Následnì jsou vyhodnocovány zmìny souvi-
sející s reprodukcí a vývojem plodu.

Test LD50 = Lethal Dose 50% (test toxicity na celé tìlo)
Oznaèení Lethal Dose 50% znamená v pøekladu „polovièní 

smrtelná dávka” a nazývá se tak jeden z nejkrutìjších testù 
provádìných na rùzných druzích zvíøat vèetnì koèek a psù. 
Cílem je urèit množství látky zpùsobující smrt poloviny pro 
test použitých zvíøat.

Vždy stejnì poèetným skupinám zvíøat jednoho druhu jsou 
postupnì aplikovány rùzné dávky jedné látky, a to tak dlou-
ho, než je nalezeno množství látky, pøi kterém zemøe polo-
vina jedincù ve skupinì. Závìry vyvozené pro èlovìka na 
základì tohoto testu velmi èasto neodpovídají skuteènosti, 
protože mezidruhové rozdíly ve vstøebávání látek, v jejich 
metabolismu a vyluèování jsou znaèné.

Fototoxicita a fotosenzibilizace
Zkouší se reakce kùže na chemické látky za pùsobení svìt-

la. Používají se malá plemena prasat, myši, potkani a králíci, ale 
pozorované reakce kùže jsou èasto kvantitativnì i kvalitativnì 
zcela odlišné od srovnatelných reakcí lidské kùže.

www.netestovanonazviratech.cz
www.pokusynazviratech.cz

LEGISLATIVNÍ SITUACE

Zákaz testování kosmetiky na zvíøatech v EU
Zákaz testování FINÁLNÍCH (tj. hotových) kosmetických 

prostøedkù platí v EU od roku 2004.
Podle 7. dodatku evropské smìrnice o kosmetice platí od 

roku 2004 zákaz testovat FINÁLNÍ KOSMETICKÉ PRO-

Foto: NAPA

STØEDKY na zvíøatech, a od bøezna 2009 vstoupily v plat-
nost další dva zákazy:
- Zákaz testování KOSMETICKÝCH SLOŽEK na zvíøatech, 

bez ohledu na to, zda k daným testùm existuje valido-
vaná (schválená) alternativa.

- Zákaz v EU PRODÁVAT a do EU DOVÁŽET kosmetické 
složky a finální výrobky, otestované na zvíøatech. 
Nicménì, výše uvedených zákazù se týká výjimka, a to 

hned pro 3 typy testù. Ty budou zakázány až od 11.3.2013 
kvùli zdlouhavému procesu validace (schvalování) alternativ-
ních metod: 

1) Test toxicity po opakované dávce
2) Test reprodukèní toxicity 
3) Test toxikokinetiky 

• Platí však, že zákaz testování kosmetických výrobkù 
a jejich složek na zvíøatech v EU samozøejmì nevyluèu-
je prodej kosmetiky, která byla na zvíøatech otestována 
pøed zaèátkem platnosti tohoto zákazu. 

Situace od 11. 3. 2013:
Od tohoto data budou zakázány i výše uvedené tøi testy, 

bez ohledu na to, zda budou existovat validované schválené 
alternativní metody. Pro kosmetické zboží tedy bude platit úpl-
ný zákaz testování na zvíøatech, a to vèetnì dovozu a prodeje 
takto otestovaných výrobkù a složek. Evropská komise však 
bude mít stále právo udìlit výjimku z tohoto zákazu (viz pøed-
chozí text).

Po tomto datu budou i nadále v prodeji výrobky obsahující 
složky otestované na zvíøatech pøed uvedením tìchto zákazù 
v platnost. 

PØI NAKUPOVÁNÍ KOSMETIKY

1) Zakoupení na zvíøatech netestovaného výrobku?
KOSMETICKÝ VÝROBEK, JEHOŽ SLOŽKY NEBYLY NIKDY 

TESTOVÁNY NA ZVÍØATECH ZØEJMÌ ANI NENÍ MOŽNÉ 
ZAKOUPIT. Snad jen od firem, které mají etiku a nepodílení se 
na týrání zvíøat jako své hlavní priority a opravdu si hlídají a ovìøují 
zpùsob zkoušek a historii každé své pøísady: napø. LUSHCZ.CZ, 
nebo nìkteré firmy v nabídce Bioobchod.cz – informujte se. 

Chemický a kosmetický prùmysl používá pøibližnì 8 - 10 
000 chemických látek, které prošly celou øadou testování, 
vèetnì testù na zvíøatech.

Doporuèujeme nakupovat co nejmenší množství všech che-
mických, vèetnì kosmetických, prostøedkù a používat produkty 
spoleèností, které nepodporují nové pokusy a cílenì používají 
složky na zvíøatech otestované pøed mnoha lety. Øešením také 
mùže být použítí, pro péèi o tìlo a pleś, pouze  kuchyòských rost-
linných olejù, speciální oleje je možné použít i na èištìní zubù. 

 
2) Znaèení výrobkù podle pøedpisù EU1)

Doporuèení Komise 2006/406/ES ze 7. èervna 2006, 
kterým se stanoví pokyny pro použití údajù o neprovádìní 
zkoušek na zvíøatech podle smìrnice Rady 76/768/EHS, 
V ÈR: zákon è. 258/2000 Sb., § 29, odst.5: 

II

1)z pøíspìvku: „Zkoušení bezpeènosti kosmetických pøípravkù a testy na zvíøatech“, MUDr. Dagmar Jírová, CSc., NRC pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav 
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Výrobce nebo dovozce mùže využít možnosti uvést na obalu 
nebo v jakémkoli dokumentu, poznámce, etiketì, které finál-
ní kosmetický prostøedek doprovázejí, skuteènost, že nebyly 
provádìny pokusy na zvíøatech pouze tehdy, pokud výrobce 
ani jeho dodavatelé neprovádìli ani nezadali žádné pokusy 
na zvíøatech u prototypu3)  kosmetického prostøedku, finálního 
výrobku nebo jeho ingrediencí, ani nepoužili ingredience, kte-
ré byly zkoušeny na zvíøatech tøetími osobami.

Textem „nebyly provádìny žádné zkoušky na zvíøatech“ se 
rozumí, že v souvislosti s vývojem nebo hodnocením bezpeènos-
ti kosmetického prostøedku nebo jeho pøísad nebyly provádìny 
žádné zkoušky na zvíøatech. Údaj mùže být uveden pouze tehdy, 
jestli zkoušky na zvíøatech byly zcela nahrazeny alternativní meto-
dou, a nejedná se tedy pouze o zkoušky, které omezují poèet 
nebo utrpení zvíøat v pokusu. Kromì toho nezáleží na tom, kde 
se zkouška (vèetnì „pøezkušování“) provádí (ve Spoleèenství 
nebo tøetí zemi), ani kdy byla provedena.

Textem „výrobce ani jeho dodavatelé neprovádìli ani 
nezadali žádnou zkoušku na zvíøatech (…)“ se rozumí, 
že výrobce ani jeho dodavatelé, vèetnì všech dodavatelù 
v dodavatelském øetìzci: pøímo neprovádìli zkoušky na zvíøa-
tech, nezadali zkoušky na zvíøatech, což znamená, že nežáda-
li ani nezaplatili zkoušky na zvíøatech napøíklad prostøednic-
tvím sponzorování výzkumu Akademických institucí. (týká se 
i neèlenù EU, tj. zemí vnì EU).

Jakákoli osoba, která na kosmetický prostøedek uvede údaj, 
že v souvislosti s jeho vývojem nebyly provádìny zkoušky na 
zvíøatech, je za tento údaj odpovìdná a mìla by být schopna 
jeho oprávnìnost vzhledem ke smìrnici 76/768/EHS proká-
zat. Platí zákaz klamání spotøebitele!

3) Logo HCS/HPPS: NETESTOVÁNO NA ZVÍØATECH od 
urèitého data

V roce 1996 vytvoøila mezinárodní 
koalice organizací na ochranu zvíøat 
z Evropy a Severní Ameriky (ECEA) 
mezinárodní schéma certifikace kos-
metického zboží a prostøedkù pro 
domácnost netestovaných na zvíøatech. Toto schéma zahrnu-
je následující dva certifikáty:

1. Humánní kosmetický standard (HCS – Humane Cosme-
tics Standard)

Spoleènost schválena podle HCS neprovádí ani nezadává tes-
ty na zvíøatech za úèelem testování kosmetického a toaletního 
zboží, vèetnì jednotlivých složek.
• HCS, jehož symbolem je skákající králík s hvìzdami, je celosvì-
tovì platným standardem pro kosmetiku netestovanou na zvíøatech 
a je udìlován v Evropì, USA a Kanadì. Spoleènost musí stanovit 
a dodržovat své Datum ukonèení testování na zvíøatech (DUTZ, ang-
licky: Fixed Cut off Date) pro kosmetické složky, umožòovat audit4) 

a neprovádìt, nezadávat ani jinak nepodporovat testy na zvíøatech 
(v celém dodavatelském øetìzci). DUTZ znamená, že spoleènost 
již nesmí používat složky, otestované na zvíøatech po tomto datu. 
DUTZ si urèuje sama spoleènost a vztahuje se na všechny 
její kosmetické výrobky.

3)Prototyp je vzorový, pokusný první výrobek nebo vùbec pøíkladný exempláø nìjaké tøídy vìcí. zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Prototyp
4)Audit znamená úøední pøezkoumání a zhodnocení dokumentù, zejména úètù. Úèelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace - zdroj                   

       http://cs.wikipedia.org/wiki/Audit

2. Humánní standard prostøedkù pro domácnost (HHPS 
– Humane Household Product Standard)

Spoleènost schválená podle HHPS neprovádí ani nezadává 
testy na zvíøatech za úèelem testování prostøedkù pro domác-
nost (napø. prostøedky na mytí nádobí, prací prostøedky, èistící 
prostøedky, osvìžovaèe vzduchu, leštidla na nábytek), vèetnì 
jednotlivých složek.
• HHPS je obdobný certifikát jako HCS. Je o to dùležitìjší, že 
zákaz testování prostøedkù pro domácnost na zvíøatech zatím 
v EU neplatí.

• HCS je jediné mezinárodní schéma pro kosmetiku netestovanou na 
zvíøatech, v rámci nìhož probíhá NEZÁVISLÝ AUDIT. Ten kontroluje, že 
spoleènost dodržuje DUTZ a to tímto zpùsobem:
1) Ovìøuje monitorovací systém dodavatelù, vèetnì souvisejících 
dokumentù a objednávek.
2) Ujišśuje se, že probíhá komunikace mezi spoleèností a jejími doda-
vateli, aby bylo upozornìno na jakékoliv možné pøetestovávání složek.

Nová spoleènost prochází auditem do 12-ti mìsícù od získání 
HCS a pak každé 3 roky. 

Kromì EU neplatí nikde jinde zákaz testování na zvíøatech 
u prostøedkù kosmetických a pro domácnost. V EU zùstanou 
HCS a HPPS do roku 2013 zárukou, že produkty takto ozna-
èené nemají s testováním na zvíøatech v posledních letech nic 
spoleèného.

S využitím informací www.pokusynazviratech.eu

Pozn. Spoleènosti pro zvíøata: 
Firma si v rámci HCS a HPPS své DUTZ (viz výše) urèuje sama. 

Èasto to mùže být datum velmi nedávné, napø. kvìten 2010. Tzn., 
že až do tohoto období používala nebo mohla používat složky 
otestované na zvíøatech. Navíc, zákazník nemá informaci, jaké 
datum si „jeho” firma stanovila, ani datum nenajde v seznamu 
uvedených propagovaných firem s logem králíka pro HCS nebo 
HHPS. Z tìchto dùvodù se nám jeví efekt podmínek udìlování 
tohoto loga pouze v propagaci urèitých firem, ale bez jejich velké 
a opravdové snahy se vyhnout testování/zkoušení na zvíøatech 
a k nìmu nepøispívat. 

Situace mimo EU
V dalších zemích v Evropì a po celém svìtì testování 

kosmetiky na zvíøatech nadále probíhá. Výrobky testované 
na zvíøatech nebo obsahující složky tímto zpùsobem otes-
tované tak stále tvoøí velkou èást nabídky na našem trhu. 
Nápisy na obalech, prohlašující, že výrobky nebyly testo-
vány na zvíøatech sice mohou být pravdivé, ale pouze ve 
vztahu k hotovému výrobku, ne k jednotlivým složkám.

III

Další možnosti znaèení kosmetických výrobkù

Pouze rostlinné pøísady – logo Vegan 
Logo Vegan (se sluneènicí) udìluje potravi-

nám a kosmetickým výrobkùm britská vegan-
ská asociace. Žadatel musí splnit následující 
podmínky: 

Živoèišné pøísady: nesmí se použít ani do 
výrobku ani pøi jeho výrobì.
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Podíl pøírodních složek a složek z ekologického zemìdìlství
Èeské certifikáty CPK a CPK bio. CPK vymezuje minimální 

množství složek pøírodního pùvo-
du v kosmetickém výrobku, CPK 
bio navíc stanovuje minimum 10 % 
použitých surovin z ekologického 
zemìdìlství. 

Pøírodní a ekologický pùvod – logo EcoCert
Znaèka EcoCert pro organické kosmetické 

výrobky zejména z francouzsky mluvících zemí. 
Od roku 2002 nabízí dva certifikáty - „EcoCert 
ECO“ pro produkty, jejichž obsah je z 95 % pøírod-
ního pùvodu, 5 % všech a 50 % rostlinných složek 

ekologického pùvodu. A pøísnìjší „EcoCert BIO“oznaèuje výrobky, kte-
ré pochází z 95 % z pøírodních surovin a 10 % všech a 95 % rostlinných 
složek ve výrobku je bio pùvodu. Procentuální podíl složek z ekologic-
kého zemìdìlství je uvádìn na obalu.

 
Pøírodní a ekologický pùvod – logo Soil Association

Znaèka Soil Association Certification (zastøešující 
organizace pro ekologické zemìdìlství ve Velké Bri-
tánii), které také urèuje minimální podíl složek z ekolo-
gického zemìdìlství. Certifikuje od r. 2002. Pøírodní 
kosmetika musí obsahovat minimálnì 70 % organic-

kých složek ekologického pùvodu (konkrétní procento na každém 
výrobku je uvedeno); pro výrobky oznaèené pouze slovem „organic“ 
a logem je pak závazné minimum 95 %.

Testování na zvíøatech: zakázáno pøi výrobì, vývoji, ani další stranou.
Geneticky modifikované organismy: vývoj nebo výroba GMO5) 

nesmí zahrnovat zvíøecí geny nebo látky od zvíøat. Produkt, který 
obsahuje GMO tak musí být oznaèen. 

Hygienické zásady: nádobí a další vybavení použité pro pøípravu 
potraviny musí být oddìlené od ostatního a myté zvlášś. Je nutné dávat 
pozor na kontaminace z neveganských zdrojù v kuchyni. 

 
Pøírodní pùvod složek – logo BDIH

Logo udìluje Svaz nìmeckých prùmyslových 
a obchodních podnikù (Bundesverband deuts-
cher Industrie- und Handelsunternehmen) zabý-
vajících se výrobou a prodejem léèiv, potravi-
nových doplòkù a pøípravkù péèe o tìlo, který 
sdružuje na 400 výrobcù tìchto produktù. 

V roce 1996 vyvinul jednotná pravidla: 
1. Èerstvý, surový materiál z rostlin
2. Ochrana zvíøat: zákaz testování na zvíøatech finálních produktù; surový 
materiál, který nebyl na trhu pøed 1. 1. 1998 mùže být použit, pokud nebyl 
testován na zvíøatech, to nezahrnuje testy tøetích stran; zakázáno použít 
produkty z mrtvých obratlovcù.
3. Surový materiál získaný z minerálù je povolen, kromì tìch v bodu 5.
4. Surový, èerstvý materiál s omezeným užitím z následujících pøírodních 
látek:
- tuky, oleje, vosky, lecitiny, lanolin, monosacharidy, oligo a polysachari-
dy, proteiny a lipoproteiny
5. Zakázáno použití: organických a syntetických barviv, syntetických pøísad, 
silikonù, parafinu a dalších ropných materiálù, ethoxylated raw materials
6. Konzervace – povoleny pouze urèité pøírodnì identické zpùsoby:
- kyselina benzoová, její soli a ethylestery, kyselina salicylová a její soli, 
kyselina sorbová a její soli, benzyl alkohol
7. Zákaz použití radioaktivní radiace pro desinfikování surového materiálu.
8. Oznaèení pøírodní kosmetiky: nezávislý orgán zkontroluje plnìní výše 
uvedených podmínek. 

POÈTY POUŽITÝCH ZVÍØAT pro pokusné a jiné 
vìdecké úèely: 

ÈESKÁ REPUBLIKA 
V roce 2009 bylo na pokusné a jiné vìdìcké úèely použito 
380 128 zvíøat, z toho napø. 63 opic, 825 psù, ... vèetnì 
180 138 kroužkování ptákù6).
V roce 2010 bylo použito 366 007 zvíøat, z toho napø. 
3 259 morèat, 42 opic starého svìta, 851 psù, ... vèetnì 
166 684 kroužkování ptákù.
V roce 2011 bylo použito 375 091 zvíøat, z toho napø. 
30 opic starého svìta, 1 386 psù, 7 677 králíkù, 3 304 
morèat, 181 koèek, 2 248 prasat, 780 skotu, 1 253 koz a 
ovcí, 73 656 ryb, vèetnì 168 368 kroužkování ptákù.

zdroj: Program ochrany zvíøat 2010, SVS – MZe, www.svscr.cz

EVROPA
Všichni èlenové EU mají informovat EU o poètu zvíøat 
použitých pro pokusné úèely. Poslední údaj je z roku 2005, 
kdy to bylo 12 100 000 zvíøat použitých v EU. 
Ve Velké Británii bylo v roce 2009 použito 3 541 252 zvíøat

zdroj: Dr. Hadwen Trust

CELOSVÌTOVÌ
Podle prùzkumu BUAV7) a Dr. Hadwen Trust se odhaduje 
celosvìtové použití obratlovcù v poètu mezi 82 a 154 mili-
óny roènì. 79 % tvoøí zemì, které nepublikují údaje. Na 
základì šetøení BUAV odhaduje, že nejvyšší poèty zvíøat 
jsou používány v tìchto 10 zemích: USA, Japonsko, Èína, 
Austrálie, Francie, Kanada, Velká Británie, Nìmecko, 
Tajvan a Brazílie.

zdroj: British Union for the Abolition of Vivisection, 
www.buav.org.uk

IV

5)Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je organismus (kromì èlovìka) schopný rozmnožování, jehož dìdièný materiál byl zmìnìn genetickou modifikací   
      provedenou nìkterým z technických postupù stanovených zákonem.  zdroj http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

6)Ptáci, kteøí se u nás chytají za úèelem kroužkování se zapoèítávají do celkového poètu použitých zvíøat pro pokusné a JINÉ úèely.
7)BUAV - British Union for the Abolition of Vivisection, Britská unie za odstranìní vivisekce. (vivisekce - operaèní zákrok na živém tvorovi, jehož cílem není léèba,            

      ale studium - výzkum)


