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Ktíšťata,  která  jsou  vektory  různých  závažných  onei'nocnění  člověka  a zvířat,  během  svého vícehostitelského  životnffio

cyklu  využívají  jako  zdroje  potravy  různé  druhy  obratlovců;  z velké  mfry  hlodavce  a různé  dru_hy zvěře. Volně  žijfcí

drobni  savci  plni  roli  hostitelů  a rezervoárů  innoha  původců  závažných  onemocněnf.

Cííei'n  projekhi  je odchyt  drobných  savců  v katastru  obce Salaš (okres  Uherské  Hradiště)  k zjištění  výskytu  patogenů

v průběhu  let 2019  - 2023.  Výsledná  data umožní  určení  diverzity  a prevalence  cflových  parazitů,  nejčastěji  infikovaných

druhů  drobných  savců  s možnostf  vyhodnotit  potenciálnf  riziko  infekce  pro člověka,  přípaóě  zvěř  a domácí  zvířata

v okolí.
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infekce  člověka  a zviřat  ve studované  oblasti.  Určení  rezervoárových  druhů  drobných  savců  pro  jednotlivé  parazity  může

přispět  k stanovení  správných  opatření  na sníženf  rizika  a zlepšit  zdravotní  stav  zvěře  a redukovat  riziko  přenosu  těchto  

patogenů  na doi'náď  zvfřata  a člověka.  Poícusy  jsou  důležitou  součástf  výuky  a umožní  seznámit  studenty  s

praktickými  metodami  terénru'ho  výzkumu;  sběru  a vyhodnocení  vzorků  z volně  ži_jících zvířat  pro shidium  dynamiky

 nákaz.
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V rámci této studie se plánuje odchytit ročně maximálně 150 jedinců následuJéích dníhůJ'hraboš polnlí QMicrátus arvalis)','
norník  rudý  (Clethrionomys  glareolus),  myš  domácí  (Mus  musculus),  myšice  temnopásá  (Apodemus  agrarius),  myšice

lesní (Apodemus flavžcollií),  myšice k_řovinná (Apodemus sylvaticus), potkan obecný (Rattus norvegicus), rejsek obecný
(Sorex  araneuí),  rejsek  malý  (Sorex  minutus),  a bělozubka  šedá (Crocidura  suaveolens)..  Přesné  počty  jednotlivých  dnihů

se s ohledem  na neustále  se měnící.p.opul.ační  dynamiku  nedaj.í  před.em odhadnout.

:'Jat;4 jsottoč;ÍÁváňé nežáď6ucfúčií$ ú zyířat7 'Jaká je navrhoyíňámíra':záÝažnosti?"Jak bude se,zvířaty nňÍokenó'po "":"  ,

sV'Órá"mČeca!itpétook'sutSuud'ie bude  na lokalitě  ročně  usinrceno  maxiWlně 150 jedinc'ů'volně  žijících  drobných-'savacK, cíleffl"'(""  )'
vzorkování  je odebrat  krev  a vnitřní  orgány  těchto  zvířat  k vyšetření  na přítomnost  vybraných  patogenů.  Jedná o početné

druhy  a jejich  odchyt  nezpůsobí  ekologickou  újmu,  tyto  druhy  jsou  za běžných  podmínek  dokonce  usmrcovány  ke snížení

ekonomických  škod.  Pokusje  zařazen  do kategorie  pokusů,  při  nichž  již  zvťe  nenabude  vědomf.

Up1at4.qvání pR (replace;ent, reduction, refinement) ,
.0mazený.púuŽívání,ivířat:uved'tě,pročjénuŤne,.použítzv=at4"a:'proe'nemohoůbýtvyužitya1tem,ativybe=púužit', , -
zvua,   .

Volně  žijící  zvířata  nelze  namadit pokusnými  zvířaty  ani  jiným  modelem,  jelikož  studie  je zaměřena  na přirozený  výskyt

sledovaných  patogenů  u volně  žijícfch  druhů  (epizootologická  studie).  Během  každého  odchytu  bude  snaha odchytit

ostatečný  počet  )e inců  pro  statistické  vy odnocenf  výsledků,  ale počty  nebudou  přesahovat  stanovený  rámec

Omezení používání zvířat Vysvětqete, 3ak lze zajistit použití co iíe)menšího počtu zv.ffat. __ .
Stanovený  počet  odchycených  hlodavců  je minimální  vzhledem  k dosažení  statisticky  relevantních  výsledků.  V případě
dosažení  tohoto  počtu  bude odchyt  ukončen.
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Vysvětlete obecná opatřetJ, kťerá budoupř0ata za účelem snfžení ú3my způsobené zvjřatůmna mimmum

mvoin"im"u"mÍ"í.cZíaarcohbanzeínsiavsecÍz"vs:uatyneb""udzenpar"ob"'íh'aítmvrseozuelravdou'seemzaavkeo"neom":"2e4n6'/eln9"92chSpba,iongaeoncÚharapnruozavafrna"tpprroo"tei"'ty'rpaaonsí=veu"íl
nenahraditelná  data. Odchycenf  jedinci  budou  usmrceni  okamžitě  po odchytu,  jejich  strádání  a újma  je  tak  omezena  na

, z_něnf _pozdějšfch  ředpisů,  a s vyhláškou  č. 4_19/2 012sb.,oochraně  pokusných  zvířat.


